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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 23ης Ιουλίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 18 

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

όροφος), συνήλθε σήµερα στις 23 Ιουλίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ., σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-
2014 (Α∆Α:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό 
την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και 
δυνάµει της υπ΄ αριθµ. οικ. 1178/17-7-2015 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε 
νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί 
των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
  
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 17/14-7-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ΄ αριθµ. 80/2014 απόφασης του 2ου 
Τµήµατος του  Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά: α) των υπ΄ αριθµ. 25/2014 και 26/2014 
αποφάσεων του 1ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, β) των υπ΄ αριθµ. 
191/2014 και 79/2014 αποφάσεων του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, 
και γ) της υπ΄ αριθµ. 99/2014 απόφασης του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «Ι. 
ΑΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 
 

ΑΔΑ: ΩΨΤΣ7ΛΗ-Ω2Ο



 2

ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ - ACON», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΑΒΕΕ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ», ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ», ενώπιον 
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Κωνσταντίνου 
Γουλιώτη και λοιπών, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.  
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 105/ΤΜ/19/15 
αγωγής του Κωνσταντίνου Πάττα, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 103/ΤΜ/18/15 
αγωγής του Κωνσταντίνου Πάττα, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της Γιαννούλας Αναστασίου και 
λοιπών, ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αριθµ. 57/2014 απόφασης του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Β’ Τµήµα). 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την νοµιµότητα 
πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΡΤΟΛΑΙΦ 
– ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Ε.». 
 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 216/2015 διαταγής πληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος: Σοφία Παρηγόρη - Παπαδηµητρίου] - 
Γνωµοδότηση. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 219/2015 διαταγής πληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος: Σοφία Παρηγόρη - Παπαδηµητρίου] - 
Γνωµοδότηση. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 94048/4576/13-7-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
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έκτακτων φυσικών φαινοµένων (βροχοπτώσεις – κατολισθήσεις στις 10 & 11-7-2015) στην 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. 101/2015, 114/2015 και 122/2015 αποφάσεων της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πυρκαγιές - 25/5/2015, 3/6/2015 και 11/6/2015), Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισµού στο Εθνικό & Επαρχιακό 
δίκτυο και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας, για την χρονική περίοδο 2015 -
2017. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Κατασκευή 
περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύµης»,  Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου: «Συντήρηση 
Κέντρου Υγείας Αλιβερίου (Αντιµετώπιση άµεσων αναγκών)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
15.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 23o: ∆ιενέργεια δηµόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Συντήρηση – Αποκατάσταση µέτρων προστασίας πρανών της Εθνικής Οδού 77 Χαλκίδα – 
Ιστιαία, στη θέση “∆ερβένι“», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας 
του έργου: «Κατασκευή πτευρυγότοιχου γέφυρας Βαρβαριάδας», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25o: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 252/10-3-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί κατακύρωσης του διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή – 
συντήρηση τµήµατος δρόµου στο Τ.Κ. Καινούργιου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
90.000,00 € µε Φ.Π.Α. & έγκριση επαναδηµοπράτησής του. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του 12ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι - Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, 5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..   
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι – 
Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: 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», προϋπολογισµού 2.000.000,00 €. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια λευκού χρώµατος διαγράµµισης οδών και υαλοσφαιριδίων», Π.Ε 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 70.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών 
κρατήσεων. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης & δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την 
«Προµήθεια συσκευασµένου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
30.000,00 € µε Φ.Π.Α..   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων αντί εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής, λόγω της τραπεζικής αργίας, στους ηλεκτρονικούς ανοικτούς δηµόσιους 
διαγωνισµούς που βρίσκονται σε εξέλιξη για την Προµήθεια α) Εξοπλισµού 
Φυσικοθεραπευτηρίου – Νοσηλευτικού Τµήµατος (Ιατρικός Εξοπλισµός) και β) Ξενοδοχειακού 
Εξοπλισµού, για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας & αλλαγή ηµεροµηνίας 
αποσφράγισης προσφορών. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του 
απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
108.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης οδικού δικτύου έτους 2015 της Π.Ε. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 73.500 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση, απόσυρση και καταστροφή του 
µηχανογραφικού εξοπλισµού της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιαφάνειας 
και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αγαθών & υπηρεσιών, αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών, διαπραγµάτευσης για προµήθειες, εκτέλεση εργασιών ή 
παροχή υπηρεσιών και αξιολόγησης ενστάσεων, των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής επισιτιστικής ή/και βασικής υλικής 
συνδροµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής τροφίµων και της βασικής υλικής 
συνδροµής, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδροµή για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», Π.Ε. 
Βοιωτίας.  
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση α) διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017» για τα άγονα τµήµατα της υπ’ 
αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 διακήρυξης, β) των όρων της οικείας διακήρυξης και γ) 
σύντµησης της προθεσµίας διενέργειας του σχετικού διαγωνισµού, λόγω του κατεπείγοντος. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-
2017, του αδιάθετου δροµολόγιου (ΤΜΗΜΑ 43) που προέκυψε από τον ηλεκτρονικό διεθνή 
ανοικτό διαγωνισµό της 19ης Μαΐου 2015, συνολικού προϋπολογισµού 55.783,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση αποδοχής παραχώρησης κατά χρήση και κυριότητα ενός (1) αυτοκινήτου 
από τον Ε.Φ.Ε.Τ. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου 
(διοικητηρίου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού του έργου (υπηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική 
Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 243.540,00 € µε 
Φ.Π.Α..  
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για πληρωµή έργων από τις ∆ηµόσιες 
Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων), Π.Ε. Εύβοιας. 

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση πληρωµής δαπάνης έργου του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 843/29-6-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπάνης για συνδιοργάνωση, µε τον Ελληνικό Ορειβατικό 
Σύνδεσµο – Τµήµα Κυριακίου, του ετήσιου Μουσικού Φεστιβάλ ∆άσους, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό                 
Προϋπολογισµό για την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια εξοπλισµού για την ένταξη του 
νέου ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών 
(ΜΑΝ) Λαµίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελεσµάτων του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 
211.836,41 € µε Φ.Π.Α.. 
 (Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
 

Παρόντα µέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, 
Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ιωάννης Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος,          
Ιωάννης Περγαντάς (αναπληρωµατικό µέλος του Ιωάννη Ταγκαλέγκα) και Χαράλαµπος 
Κατσαρός  (αναπληρωµατικό µέλος του Ευστάθιου Κάππου). 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ιωάννης 
Ταγκαλέγκας και Ευστάθιος Κάππος, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω, και ο κ. 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος µε το αναπληρωµατικό µέλος αυτού.  

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

 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η κ. Ιππολύτη Μπαλκούρα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό 

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

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
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2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών 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., 
5. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε. 

 
 

Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγµάτευσης για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας και των νοµικών προσώπων 
χωρικής αρµοδιότητάς της, έτους 2015-2016», προϋπολογισµού 212.654,70€ µε Φ.Π.Α.. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός: 
- ότι πρόκειται για µια ιδιαιτέρως πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία 

απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί πριν την 14-08-2015, ηµεροµηνία λήξης παράτασης της 
προηγούµενης σύµβασης,  

- ότι από 5 Αυγούστου 2015 σταµατούν οι διαδικασίες των διαγωνισµών (Π∆ 118/2007 
άρθρο 10 παρ. 6) και το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα µέχρι την ανάδειξη αναδόχου είναι 
αρκετά µικρό. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπανών για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών κ.λ.π. 
εκδηλώσεων στην Π.Ε. Φωκίδας για το καλοκαίρι του 2015. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην 
Π.Ε. Φωκίδας έχουν προγραµµατιστεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα και θα πρέπει να 
υπάρξει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο των σχετικών εγκρίσεων που πρέπει να 
προηγηθούν των εκδηλώσεων. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης του έργου: 
«Ανακαίνιση - ∆ιαµόρφωση χώρων Νέου ∆ιοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι οι εργασίες έχουν καθυστερήσει 
σηµαντικά και πρέπει άµεσα να περατωθούν, ώστε η µετεγκατάσταση των υπηρεσιών να 
πραγµατοποιηθεί εντός των χρονικών πλαισίων που έχουν τεθεί, για λόγους δηµόσιας 
ωφέλειας. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 198/26-2-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης αποζηµίωσης µεταφοράς 
µαθητών µέσω της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης πληρωµής µεταφοράς µαθητών µε Ειδικά Μαθητικά 
∆ελτία για το διάστηµα Απριλίου – Ιουλίου 2015, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δαπάνης πληρωµής επιδοµάτων µεταφοράς µαθητών του 
άρθρου 3 της ΚΥΑ 24001/2013 για το σχολικό έτος 2014 – 2015, Π.Ε. Εύβοιας. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεµάτων έγκειται στην ανάγκη να πληρωθούν οι ανάδοχοι 
όσο το δυνατόν συντοµότερα, δεδοµένων των οικονοµικών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις της χώρας.  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθµ. πρωτ. (οικ.) 98219/1135/21.07.2015 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισµού δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης 
σχετικά µε την ερµηνεία της υπ’ αριθµ. 1960/23-4-2015 διακήρυξης του «∆ιεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς 
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µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-
2017». 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 4.738.897,50 € µε 
Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής).   
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 
ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, 
σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 5.329.046,33 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. πλέον δικαιωµάτων προαίρεσης αξίας 1.065.809,27 €. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεµάτων έγκειται στην ανάγκη άµεσης ολοκλήρωσης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειµένου να έχει ολοκληρωθεί η ανάδειξη αναδόχων για την 
µεταφορά µαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων έως την ηµεροµηνία έναρξης του σχολικού 
έτους 2015-2016. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. οικ. 97652/1133/20-7-2015 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί αναβολής των δηµοπρασιών έργων και µελετών που 
είχαν προγραµµατισθεί για τις 21 Ιουλίου 2015. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου: «∆ηµοτικό 
κολυµβητήριο Λιβαδειάς: Εργασίες επισκευής και συντήρησης», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 100.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Επανάληψη δηµοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση 
οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 14 - Τρίκορφο», προϋπολογισµού 46.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
και του έργου: «Αποκατάσταση Ζηµιών Συρµατοκιβωτίων και Αναχωµάτων στον Χείµαρρο 
Σεργούλας», προϋπολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Επανάληψη δηµοπράτησης έργων στην Π.Ε. Ευρυτανίας και 
καθορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησής τους. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δηµοπρασίας και καθορισµός νέας 
ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του υποέργου: «Βελτίωση οδού από διασταύρωση Στροπώνων 
προς Μετόχι έως Κύµη», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 15ο: Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση 
– Βελτίωση διασταύρωσης Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου µε δρόµο προς ανατολική πρόσβαση 
σήραγγας Τυµφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 16ο: Επανάληψη δηµοπράτησης του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες 
ασφάλειας και ολοκλήρωσης πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου Μαλεσίνας», 
προϋπολογισµού 480.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 17ο: Έγκριση νέας καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισµού προς επιλογή του γραφείου µελετών για την εκπόνηση της µελέτης 
«Συµπληρωµατικές µελέτες της ΠΕΟ Θήβας Λιβαδειάς στο τµήµα της Παράκαµψης 
Αλιάρτου», προϋπολογισµού 1.650.313,91 € µε Φ.Π.Α. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεµάτων έγκειται στην αδυναµία των ενδιαφερόµενων 
εργοληπτών να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές από την µη οµαλή λειτουργία πιστωτικών 
ιδρυµάτων - τραπεζών, λόγω της τραπεζικής αργίας, οπότε συντρέχει κατεπείγουσα 
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περίπτωση να αναβληθούν όλες οι ανωτέρω προγραµµατισµένες για τις 21 Ιουλίου 2015 
δηµοπρασίες έργων και µελετών και να οριστούν νέες ηµεροµηνίες δηµοπράτησής τους. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 18ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: 
«Ανακαίνιση - ∆ιαµόρφωση χώρων Νέου ∆ιοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
προϋπολογισµού 390.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι οι εργασίες έχουν καθυστερήσει 
σηµαντικά και πρέπει άµεσα να περατωθούν, ώστε η µετεγκατάσταση των υπηρεσιών να 
πραγµατοποιηθεί εντός των χρονικών πλαισίων που έχουν τεθεί, για λόγους δηµόσιας 
ωφέλειας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 19ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισµού για το 
έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 67.744,45 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στην ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών των 
διαγωνισµών δακοκτονίας, καθότι η καθυστέρηση ανάρτησης των παγίδων θα καθυστερήσει  
την έναρξη των δολωµατικών ψεκασµών προστασίας της ελαιοκάρπου από τον δάκο της 
ελιάς, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει µεγάλη καταστροφή στην ελαιοπαραγωγή, µε 
άµεσο επακόλουθο την κατακόρυφη µείωση εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών της Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 20ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
συνολικού προϋπολογισµού 467.630,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι η διαδικασία διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού είναι πολύπλοκη και ιδιαίτερα χρονοβόρα, µε 
αυξηµένες πιθανότητες να προκύψουν πρόσθετες καθυστερήσεις στις διαδικασίες. Η 
επίσπευση των διαδικασιών, έστω και για λίγες ηµέρες, αποτελεί κρίσιµο σηµείο, όπως έχει 
αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν. 

Τα ανωτέρω, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι από 5 έως και 20 Αυγούστου κάθε 
έτους σταµατούν οι διαδικασίες των διαγωνισµών (Π.∆. 118/2007, άρθρο 10, § 6), έχουν ως 
αποτέλεσµα το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα, έως την ανάδειξη αναδόχων, να είναι 
πιεστικά µικρό. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 21ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήµατος ελέγχου 
χρονοπαρουσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού 
προϋπολογισµού 27.665,00 € πλέον Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 22ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς αντικειµένων για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού 
προϋπολογισµού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 23ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
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Το κατεπείγον των ανωτέρω θεµάτων έγκειται στο γεγονός ότι από 5 έως και 20 
Αυγούστου κάθε έτους σταµατούν οι διαδικασίες των διαγωνισµών (Π.∆. 118/2007, άρθρο 10 
§ 6), µε αποτέλεσµα το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα, έως την ανάδειξη αναδόχων, να 
είναι πιεστικά µικρό. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 24ο: Έγκριση δαπανών δροµολόγιων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται α) στο γεγονός ότι στις υπηρεσίες µεταφοράς 
µαθητών θα επέλθει αύξηση του Φ.Π.Α. από 13 % σε 23 % και β) στην ανάγκη να πληρωθούν 
οι ανάδοχοι όσο το δυνατόν συντοµότερα, δεδοµένων των οικονοµικών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις της χώρας.  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 25ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για ανακοίνωση σε Μ.Μ.Ε. 
για το “Πρόγραµµα επισιτιστικής βοήθειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι, αφενός η εφαρµογή του 
προγράµµατος επισιτιστικής βοήθειας κρίνεται άµεση προτεραιότητα, δεδοµένων των 
οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν πολλοί συµπολίτες µας που χρήζουν βοήθειας, 
αφετέρου διαπιστώνεται δυσχέρεια στην διάχυση της απόφασης της Περιφέρειας προς τους 
φορείς που ασχολούνται µε την βοήθεια και κοινωνική µέριµνα αναξιοπαθούντων, ώστε άµεσα 
να ενεργοποιηθούν και να συντονιστούν. Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται αναγκαία η άµεση 
πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων µέσω των Μ.Μ.Ε.. 
 
 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 931 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγµάτευσης για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας και των νοµικών προσώπων 
χωρικής αρµοδιότητάς της, έτους 2015-2016», προϋπολογισµού 212.654,70€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 97257/4784/20-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 20-7-2015 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Φωκίδας, 
που αφορά στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης που ακολουθήθηκε για την ανάδειξη 
προµηθευτή υγρών καυσίµων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας και των νοµικών προσώπων 
χωρικής αρµοδιότητάς της, έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 212.654,70€ µε Φ.Π.Α., 
σύµφωνα µε το οποίο προσήλθε µόνο η πρατηριούχος «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Γ. ΠΕΡΛΙΓΚΑ, 
ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ». 

 2. Κατακυρώνει την διαδικασία διαπραγµάτευσης και αναδεικνύει προµηθευτή υγρών 
καυσίµων των υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στην αρ. 04/2015 διακήρυξη, την Αλεξάνδρα 
Γ. Περλίγκα, µε ποσοστό έκπτωσης για όλα τα υγρά καύσιµα 0,2%, στην τιµή λιανικής 
πώλησης κατά την ηµέρα παράδοσης του καυσίµου, έκπτωση που είχε δοθεί και για το έτος 
2014. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 932 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπανών για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών κ.λ.π. 
εκδηλώσεων στην Π.Ε. Φωκίδας για το καλοκαίρι του 2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1135/17-7-2015 
έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες, συνολικού ποσού 8.300,00 €, από τον φορέα 073, 

ΚΑΕ 0844, για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Π.Ε. Φωκίδας για το 
καλοκαίρι του 2015, όπως αυτές περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 2015 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 ∆ίπλα στο Ποτάµι Κίρρα 31/7-1/8 ή 7-8/8 1.500,00 
Ενοικίαση 
ηχητικού 

εξοπλισµού 

2 Μακρυγιάννεια 2015 Κροκύλειο 
∆ωρίδας 10-16/8 1.000,00 

Ενοικίαση 
ηχητικού 

εξοπλισµού 

3 Σκαρίµπεια 2015 Αγία Ευθυµία 1-15/8 1.000,00 
Ενοικίαση 
ηχητικού 

εξοπλισµού 

4 ∆ιάκεια 2015 Αθανάσιος 
∆ιάκος 

Τέλος 
Αυγούστου 1.500,00 

Ενοικίαση 
ηχητικού 

εξοπλισµού 

5 Παραδοσιακό Πανηγύρι 
Άβορου ∆ωρίδας 

Άβορος 
∆ωρίδας 14-16/8 1.000,00 

Ενοικίαση 
ηχητικού 

εξοπλισµού 

6 
Αναβίωση Γνήσιου 

∆ηµοτικού Τραγουδιού 
της Ορεινής Ρούµελης 

Κονιάκος 
∆ωρίδας 16-Αυγ 1.300,00 Αµοιβή 

ορχήστρας 

7 

Θεατρική Παράσταση 
"Γεγονότα και 

αναµνήσεις από τον 
καιρό της κατοχής στην 

Βουνιχώρα" 

Βουνιχώρα 7-Αυγ 1.000,00 Ηχητική 
κάλυψη 

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 8.300,00  
 
Οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελέτος και  Γεώργιος Γκικόπουλος εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς 

τον χαρακτήρα επείγοντος του θέµατος, µε τον κ. Αγγελέτο να δηλώνει ότι δεν ψηφίζει τις 
δαπάνες µε α/α 5, 6, και 7 και τον κ. Γκικόπουλο να ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 933 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης του έργου: 
«Ανακαίνιση - ∆ιαµόρφωση χώρων Νέου ∆ιοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 98038/3628/21-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
         Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης, από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας, για το παρακάτω έργο:  

 
                   α/α Τίτλος  έργου Ειδικός 

φορέας/ΚΑΕ 
Προµηθευτής 

 
Ποσό 

1 Ανακαίνιση – διαµόρφωση χώρων νέου 
διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Χρηµατοδότηση   :   Ίδιοι πόροι  
Προϋπολογισµός   :         390.000,00  
Ποσό Σύµβασης              :       
Συµπληρωµατικό ποσό   :          
Πληρωµές µέχρι σήµερα :            
Παρών Λογαριασµός  :         
Υπόλοιπο εγκρίσεων       :               

 

01.071 
ΚΑΕ  9779 

Υπό 
δηµοπράτηση 

390.000,00 

 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, για τους ίδιους λόγους που έχει επικαλεστεί 

και στο παρελθόν. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 934 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 198/26-2-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης αποζηµίωσης µεταφοράς 
µαθητών µέσω της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 98222/4121/21-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 198/26-2-2015 απόφασή της περί έγκρισης της δαπάνης 

αποζηµίωσης µεταφοράς µαθητών µέσω της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας, ως 
προς το κόστος των δροµολογίων µε κωδικούς 58, 71 και 72, που πραγµατοποιήθηκαν από 
την εταιρεία «ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την µεταφορά των µαθητών που κατοικούν στη 
βοιωτική πλευρά και φοιτούν σε σχολεία της Χαλκίδας, καθώς και εκείνων που κατοικούν στη 
Χαλκίδα και φοιτούν σε σχολεία της βοιωτικής πλευράς, για το χρονικό διάστηµα από 1-10-
2014 µέχρι 15-12-2014 κατά το οποίο µετακινήθηκαν δια µέσω της υψηλής γέφυρας της 
Χαλκίδας, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  

Κωδ  
δροµ 

Ονοµασία 
δροµολογίου 

Σχολική 
µονάδα 

Μήνας Ηµ. 
Κόστος 

ηµ ποσό 

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

ΕΠΑΛ 
ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

Οκτώβριος 
2014 

20,96 23 482,08 

Νοέµβριος 
2014 

20,78 19 394,82 

∆εκέµβριος 
2014 

20,44 9 183,96 

71 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΧΑΡΑΥΓΗ - 
ΑΓΙΑ ΕΛΑΙΟΥΣΑ - ∆ΥΟ ∆ΕΝ∆ΡΑ 
- ΤΡΙΑ ΜΑΓΑΖΙΑ - ΚΑΛΙ, 
ΑΤΣΑΝΙΚΑ - ΑΦΡΑΤΙ - ΦΥΛΛΑ - 

ΤΕΕ 
ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

Οκτώβριος 
2014 

50,40 19 957,60 

Νοέµβριος 
2014 

49,96 19 949,24 
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ΜΙΤΙΚΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ - 
ΛΕΥΚΑΝΤΙ - ΜΠΟΥΡΤΖΙ - 
ΛΑΜΨΑΚΟΣ - ΒΟΥΡΚΟΣ - ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΧΙΕΣ - ΥΨΗΛΗ ΓΕΦΥΡΑ - 
ΚΑΡΑΚΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ (Ε∆ΡΑ ΤΕΕ 
ΕΙ∆. ΑΓΩΓΗ 

∆εκέµβριος 
2014 

49,07 9 441,63 

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

ΤΕΕ 
ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

Οκτώβριος 
2014 

24,51 19 465,69 

Νοέµβριος 
2014 

23,63 19 448,97 

∆εκέµβριος 
2014 

22,09 9 198,81 

    Σύνολο 4.522,80 
    ΦΠΑ 587,96 
    Σύνολο 5.110,76 

 
Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το εν λόγω χρονικό διάστηµα είναι 5.110,76 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%. 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 935 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης πληρωµής µεταφοράς µαθητών µε Ειδικά Μαθητικά 
∆ελτία για το διάστηµα Απριλίου – Ιουλίου 2015, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 98223/4122/21-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 222.800,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την 

πληρωµή της µεταφοράς µαθητών µε Ειδικά Μαθητικά ∆ελτία στους δικαιούχους, για το 
σχολικό έτος 2014 – 2015, και συγκεκριµένα για το διάστηµα από Απρίλιο 2015 µέχρι Ιούνιο 
2015, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 

α/α ∆ικαιούχος Χρονικό διάστηµα Ποσό 

1 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας Α.Ε. Απρίλιος - Ιούνιος 2015 185.000,00 

2 ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Χαλκίδας Α. Ε. Απρίλιος - Ιούνιος 2015 35.000,00 

3 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Θήβας. Απρίλιος - Ιούνιος 2015 300,00 

4 Ο Σ Ε Απρίλιος – Ιούνιος 2015 2.500,00 

 
 
 

Σύνολο 222.800,00 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Εύβοιας,  Ειδικού Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 936 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δαπάνης πληρωµής επιδοµάτων µεταφοράς µαθητών του 
άρθρου 3 της ΚΥΑ 24001/2013 για το σχολικό έτος 2014 – 2015, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 98226/4123/21-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 62.300,00 €, για την πληρωµή των δικαιούχων µεταφοράς  

µαθητών νοµού Εύβοιας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1α, 1β και 2, του 
άρθρου 3 της 24001/1983 ΚΥΑ, για το σχολικό έτος 2014 – 2015, ως εξής: 

Για το οικονοµικό έτος 2014 - 26.660,00 € 
Για το οικονοµικό έτος 2015 - 35.640,00 € 
 

α/α Κατηγορία επιδόµατος 

Χρονικό διάστηµα 

Ποσό Από 11-9-2014 
Μέχρι 31-12-2014 

Από 8-1-2015 
Μέχρι 30-6-2015 

1 Επιδόµατα µετεγκατάστασης 
(Παρ. 1α άρθρου 3 ΚΥΑ 24001/2013) 4.760,00 7.140,00 11.900,00 

2 
Επιδόµατα µεταφοράς µε ευθύνη των 

γονέων ή των κηδεµόνων 
(Παρ. 1β άρθρου 3 ΚΥΑ 24001/2013) 

21.000,00 28.000,00 49.000,00 

3 

Επιδόµατα µεταφοράς µε ευθύνη των 
γονέων ή των κηδεµόνων µέχρι την 
έναρξη πραγµατοποίησης των 

δροµολογίων 
(Παρ. 2 άρθρου 3 ΚΥΑ 24001/2013) 

900,00 500,00 1.400,00 

 Σύνολο 26.660,00 35.640,00 62.300,00 
 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Εύβοιας, Ειδικού Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 937 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθµ. πρωτ. (οικ.) 98219/1135/21.07.2015 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισµού δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης 
σχετικά µε την ερµηνεία της υπ’ αριθµ. 1960/23-4-2015 διακήρυξης του «∆ιεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-
2017». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 
98407/1007/21-7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.). 98219/1135/21.07.2015 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία ανατέθηκε στην ∆ικηγορική Εταιρεία µε την 
επωνυµία «Γεώργιος ∆. Ανδρέου – ∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες» (Α.Μ./∆.Σ.Α. 80321, 
οδός Ακαδηµίας αρ. 27Α , Αθήνα) η σύνταξη γνωµοδότησης επί του ερωτήµατος που τίθεται µε 
το υπ’ αριθ. πρωτ. 1075/20.07.2015 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας προς την Νοµική Υπηρεσία, και αφορά την ερµηνεία της υπ’ αριθµ. 1960/23-
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4-2015 διακήρυξης του «∆ιεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα 
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017». 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την 
κατ΄εξακολούθηση επιλογή του συγκεκριµένου δικηγορικού γραφείου και µε την αιτιολογία ότι 
“πρόκειται για απευθείας ανάθεση παροχής νοµικών υπηρεσιών”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 938 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 4.738.897,50 € µε 
Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής).   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2948/7-7-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας και το υπ΄αριθµ. πρωτ. Τ.Τ. 
99090/1013/22-7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε., µε το οποίο διαβιβάστηκε 
στην Οικονοµική Επιτροπή η από 22-7-2015 γνωµοδότηση της ∆ικηγορικής Εταιρείας µε την 
επωνυµία «Γεώργιος ∆. Ανδρέου – ∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες», τα οποία και 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο ο Πρόεδρος της “Ένωσης Φυσικών Προσώπων 
Ιδιοκτητών Ταξί πρώην επαρχίας Λιβαδειάς” κ. Σπυρίδων Γεραντώνης και η νοµική 
εκπρόσωπος των “ΚΤΕΛ επαρχίας Λιβαδειάς” & “ΚΤΕΛ επαρχίας Θηβών” κα Αναστασία 
Σωτηροπούλου, οι οποίοι παρείχαν περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέµατος και απάντησαν 
σε ερωτήσεις των µελών της επιτροπής.  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι εντοπίζει προβλήµατα στην διακήρυξη του 
διαγωνισµού και ζήτησε την αναβολή του θέµατος, προκειµένου να δοθεί περισσότερος 
χρόνος για ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών από την πλευρά των εµπλεκοµένων και για 
πληρέστερη ενηµέρωση των µελών της επιτροπής, πρόταση που υιοθέτησε και ο κ. Ηλίας 
Μπουρµάς. 

Ο Πρόεδρος, ωστόσο, εισηγήθηκε την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του 
διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, διότι υπάρχει ανάγκη άµεσης ολοκλήρωσης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειµένου να έχει ολοκληρωθεί η ανάδειξη αναδόχων για την 
µεταφορά µαθητών έως την ηµεροµηνία έναρξης του σχολικού έτους 2015-2016. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το από 2-7-2015 πρακτικό της επιτροπής του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 4.738.897,50 € µε 
Φ.Π.Α., που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών  
συµµετοχής - τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Απορρίπτει τους παρακάτω συµµετέχοντες για τους λόγους που αναφέρονται στο εν 
λόγω πρακτικό της επιτροπής: 

 
1. Παπαγιάννη Αλκιβιάδη 
2. Ταµπουρατζή Φιλιππο 
3. Καντζο Τουριστική Μεταφορική Ξενοδοχειακή Α.Ε. 
4. Τσότρα Νικ. & ΣΙΑ Ε.Ε.  
 

  3. Εγκρίνει την συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αποσφράγισης των 
φακέλων «Οικονοµική προσφορά» των παρακάτω υποψηφίων αναδόχων: 

 
1. Αλαφογιάννη Γεώργιο για το τµήµα 135. 
2. Γεωργίου Μάριο για τα τµήµατα 13,114. 
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3. Καντζος Τουριστική Μεταφορική Ξενοδοχειακή Α.Ε. για τα τµήµατα 51,52. 
4. Κοινοπραξία ΤΑΞΙ Λιβαδειάς για τα τµήµατα 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 87, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 135, 137, 138. 

5. Μπακαλέξης Ιωάννης για τα τµήµατα 14, 67,120. 
6. Μπατσιάκος Λουκάς για τα τµήµατα 20, 50. 
7. Νικολάου Χρήστος για τα τµήµατα 80,88,89,90. 
8. Νικολάου –Πίνδας Παναγιώτης για τα τµήµατα 98,103. 
9. Πικάσης Σπυρίδων για το τµήµα 129. 
10. Πολύµερος ∆ηµήτριος για το τµήµα 12 
11. Σταµάτης Ιωάννης για τα τµήµατα 91,96,100,104,130,132. 
12. Τσότρας Νικ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για τα τµήµατα 9,10,11,75. 
13. Τσότρας Γεώργιος για τα τµήµατα 80,88,100,103. 
14. Τσότρας Νικόλαος για τα τµήµατα 56, 57, 68, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 

93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 111, 121, 122, 125, 130, 
131, 132, 134. 

15. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών για τις οµάδες 4η, 5η, 6η, και για τα τµήµατα 9, 56, 
57, 68, 73, 82, 86, 87, 88, 91, 96, 103, 107,108, 109, 110, 121, 130, 132, 136,137. 

16. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς για την οµάδα 1η και για τα τµήµατα 7, 8, 11, 
25, 26, 46, 47, 51, 52, 56, 57, 59, 61, 62, 66, 114, 115, 116. 

 
Οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελέτος και Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 939 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 
ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, 
σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 5.329.046,33 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. πλέον δικαιωµάτων προαίρεσης αξίας 1.065.809,27 €. 
(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. 98706/4154/22-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 22-7-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 

ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, 
σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 5.329.046,33 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. πλέον δικαιωµάτων προαίρεσης αξίας 1.065.809,27 €, που 
αφορά στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Απορρίπτει τους παρακάτω διαγωνιζόµενους:  
• ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
• ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
• ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
• ∆ΑΡ∆ΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  
• ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   
• ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  
• ΣΙ∆ΕΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ  
• ΣΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
• ΧΡΥΣΟΣΤΑΛΗ ΑΝΝΑ,    

για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό. 
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3. Εγκρίνει την συµµετοχή των παρακάτω διαγωνιζοµένων: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  108, 111 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

2 ΓΚΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 145, 174, 193, 195 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

3 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

9, 18 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

4 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 291 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

5 ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 251, 260, 264, 277, 
286, 287 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

6 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 269 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

7 ΚΑΤΖΙΜΕΝΤΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 139, 150 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

8 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 290, 320 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

9 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 74 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  µόνο 
για το τµήµα 74 
καθώς για το τµήµα 
64 είχε επισυνάψει 
µικρότερη εγγυητική 
επιστολή  

10 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

11 ΚΡΙΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 160, 165 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

12 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65, 68, 69, 80, 86, 88, 
101 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

13 ΛΙΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 42, 53 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

14 ΜΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49, 51 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

15 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 263. 268 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

16 ΜΟΥΡΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 325 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

17 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25, 329 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

18 ΠΑΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 131, 172, 173, 199, 200 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

19 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

72, 89 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

20 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 304 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

21 ΠΙΛΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 133, 189 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

22 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  93, 98, 99  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

ΑΔΑ: ΩΨΤΣ7ΛΗ-Ω2Ο



 18

23 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 253, 289, 301, 302, 
303, 310  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

24 ΣΑΚΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 178, 213, 214, 215 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

25 ΣΑΛΕΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  252, 258, 259, 311, 321 
331,  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

26 ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  261 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

27 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

41, 45, 57, 298 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

28 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 

35, 50, 254, 273, 294, 
316, 317 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

29 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Το τµήµα  298 για το 
οποίο συµµετέχει έχει  
εγκριθεί  σε άλλον λόγω  
οικονοµικότερης 
προσφοράς 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

30 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 293 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

31 ΣΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38 , 267 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

32 ΣΧΟΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 73, 79, 82, 97 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η 
συµµετοχή του µόνο 
για το ΤΑΕ 2630 
καθώς για το ΤΑΕ 
2773 δεν έχει 
ανεβάσει ηλεκτρονικά 
την άδεια 
κυκλοφορίας του  

33 ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36, 54, 55 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

34 ΤΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 48, 56 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

35 ΤΟΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Το τµήµα 108 για το 
οποίο συµµετέχει έχει  
εγκριθεί  σε άλλον λόγω  
οικονοµικότερης 
προσφοράς 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

36 ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  265, 288 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

37 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

135, 153, 161, 181,281 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η 
συµµετοχή του µόνο 
για το ένα ΤΑΧΙ 
καθώς δεν έχει 
προσκοµίσει 
δικαιολογητικά για 
δεύτερο οδηγό  

38 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  34, 37 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

39 ΤΣΩΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 19, 282, 299 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

40 ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 13, 14, 16, 20, 30 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

41 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 295, 322, 327, 330 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

42 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

333, 334, 335, 337 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
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43 ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

280, 319 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 940 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. οικ. 97652/1133/20-7-2015 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί αναβολής των δηµοπρασιών έργων και µελετών που 
είχαν προγραµµατισθεί για τις 21 Ιουλίου 2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. οικ. 
97652/1133/20-7-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, η 
οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. οικ. 97652/1133/20-7-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία αναβάλλονται, για λόγους ανωτέρας βίας και για όσο χρονικό 
διάστηµα δεν είναι δυνατή η λήψη εγγυητικών επιστολών από τράπεζες λόγω της τραπεζικής 
αργίας, οι προγραµµατισµένες για τις 21 Ιουλίου 2015 δηµοπρασίες έργων και µελετών.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 941 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου: «∆ηµοτικό 
κολυµβητήριο Λιβαδειάς: Εργασίες επισκευής και συντήρησης», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 100.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 2880/20-7-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Καθορίζει νέα ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου: «∆ηµοτικό κολυµβητήριο 

Λιβαδειάς: Εργασίες επισκευής και συντήρησης», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
100.000,00€ µε Φ.Π.Α., που επρόκειτο να γίνει στις 14-7-5015, ηµέρα Τρίτη, αλλά 
αναβλήθηκε λόγω της τραπεζικής αργίας, την 6-8-2015, ηµέρα Πέµπτη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 942 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Επανάληψη δηµοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση 
οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 14 - Τρίκορφο», προϋπολογισµού 46.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
και του έργου: «Αποκατάσταση Ζηµιών Συρµατοκιβωτίων και Αναχωµάτων στον Χείµαρρο 
Σεργούλας», προϋπολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 97659/4803/20-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την επανάληψη δηµοπράτησης: 
1. του υποέργου: «Αποκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 14 - 

Τρίκορφο», προϋπολογισµού 46.000,00 € µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας, στις 24 Αυγούστου 
2015, ηµέρα ∆ευτέρα και 

2. του έργου: «Αποκατάσταση Ζηµιών Συρµατοκιβωτίων και Αναχωµάτων στον 
Χείµαρρο Σεργούλας», προϋπολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας, στις 26 
Αυγούστου 2015, ηµέρα Τετάρτη. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 943 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Επανάληψη δηµοπράτησης έργων στην Π.Ε. Ευρυτανίας και 
καθορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησής τους. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 97677/1621/21-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την επανάληψη δηµοπράτησης των παρακάτω έργων στην Π.Ε. Ευρυτανίας 

και καθορίζει νέα ηµεροµηνία δηµοπράτησής τους την αναγραφόµενη στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 944 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δηµοπρασίας και καθορισµός νέας 
ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του υποέργου: «Βελτίωση οδού από διασταύρωση Στροπώνων 
προς Μετόχι έως Κύµη», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 98625/3050/22-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1) το από 23-6-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του υποέργου: «Βελτίωση 

οδού από διασταύρωση Στροπώνων προς Μετόχι έως Κύµη», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός απέβη 
άγονος, καθώς καµία προσφορά δεν κατατέθηκε, 

2) την επανάληψη του διαγωνισµού στις 26 Αυγούστου 2015, ηµέρα Τετάρτη, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και το άρθρο 18 της διακήρυξης του ανωτέρω έργου, µε 
τους ίδιους όρους και τα ίδια τεύχη που είχαν εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 945 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 15ο: Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση 

/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

1 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 

30-6-2015 26-8-2015 

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 30-6-2015 12-8-2015 

3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7-7-2015 19-8-2015 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 - 2016 14-7-2015 28-8-2015 
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– Βελτίωση διασταύρωσης Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου µε δρόµο προς ανατολική πρόσβαση 
σήραγγας Τυµφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 98620/5165/22-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Καθορίζει νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση – 

Βελτίωση διασταύρωσης Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου µε δρόµο προς ανατολική πρόσβαση 
σήραγγας Τυµφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α. την 
26/8/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 της οικείας διακήρυξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 946 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 16ο: Επανάληψη δηµοπράτησης του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες 
ασφάλειας και ολοκλήρωσης πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου Μαλεσίνας», 
προϋπολογισµού 480.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. οικ. 
97865/2931/21-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την επανάληψη της δηµοπρασίας του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες 

ασφάλειας και ολοκλήρωσης πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου Μαλεσίνας», 
προϋπολογισµού 480.000,00 € µε Φ.Π.Α., στις 27 Αυγούστου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
10:00 π.µ., µε τους ίδιους όρους και τα ίδια τεύχη που είχαν εγκριθεί από την Οικονοµική 
Επιτροπή Π.Σ.Ε.. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 947 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 17ο: Έγκριση νέας καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισµού προς επιλογή του γραφείου µελετών για την εκπόνηση της µελέτης 
«Συµπληρωµατικές µελέτες της ΠΕΟ Θήβας Λιβαδειάς στο τµήµα της Παράκαµψης 
Αλιάρτου», προϋπολογισµού 1.650.313,91 € µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 97995/2933/21-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Ορίζει ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών των υποψηφίων για τον 

διαγωνισµό προς επιλογή αναδόχου µελετητή για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης: 
«Συµπληρωµατικές µελέτες της ΠΕΟ Θήβας Λιβαδειάς στο τµήµα της Παράκαµψης 
Αλιάρτου», προϋπολογισµού 1.650.313,91 € µε Φ.Π.Α., την Τρίτη 25 Αυγούστου 2015 και 
ώρα 13:00 µ.µ., µε τους ίδιους όρους και τα ίδια τεύχη που είχαν εγκριθεί  από την Οικονοµική 
Επιτροπή Π.Σ.Ε.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 948 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 18ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: 
«Ανακαίνιση - ∆ιαµόρφωση χώρων Νέου ∆ιοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
προϋπολογισµού 390.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. οικ. 
98173/2935/21-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Ανακαίνιση - ∆ιαµόρφωση χώρων Νέου ∆ιοικητηρίου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 390.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία, 

β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος,  
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή που 

θα διενεργήσει την δηµοπρασία. 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 949 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 19ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισµού για το 
έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 67.744,45 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 97333/9596/20-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Εύβοιας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 16/7/2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για 

το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 67.744,45 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 7 της αριθµ. 2∆ΑΟΚΕΥΒ/2015 διακήρυξης της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας της αναδειχθείσας µειοδότριας 
εταιρείας «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό για τα Τµήµατα Α, Β, Γ και ∆ του Πίνακα Ι της 
διακήρυξης στην εταιρεία “ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, µε το 
ποσό 1,250 € ανά αναρτηµένη παγίδα και ανά µεταχείριση (και µέχρι 34 µεταχειρίσεις) πλέον 
ΦΠΑ.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 950 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 20ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
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συνολικού προϋπολογισµού 467.630,00 € µε Φ.Π.Α.. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. οικ. 

98816/3675/22-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 2/21-7-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
διεθνή ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων & 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισµού 467.630,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει µειοδότες τους παρακάτω προµηθευτές που έδωσαν τις 
οικονοµικότερες προσφορές ανά τµήµα και συγκεκριµένα: 

α) την εταιρεία «ΧΑΛΚΙΑΣ OIL Α.Ε.», για την οµάδα Α’ - προµήθειας υγρών καυσίµων, 
η οποία κατέθεσε την µοναδική προσφορά και προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 0,15% σε κάθε 
είδος (βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης & πετρέλαιο θέρµανσης). Αναλυτικότερα, οι τιµές 
που προσέφερε ο υποψήφιος ανάδοχος αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα:  

 
*Τα ποσοστά έκπτωσης έχουν στρογγυλοποιηθεί στα δύο δεκαδικά ψηφία 
 
(Για την αποδοχή της παραπάνω προσφοράς η επιτροπή έκανε χρήση των συγκριτικών 
στοιχείων (παρ. η’, του άρθρο 21, του π.δ. 118/2007) που διαθέτει το τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε., σύµφωνα µε τα οποία κατά τον αντίστοιχο διαγωνισµό για τη 
περίοδο 2014-2015 ο µειοδότης είχε προσφέρει την ίδια έκπτωση). 
 

β) την εταιρεία «ELDON’S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», 
για την οµάδα Β’ – προµήθεια λιπαντικών, η οποία προσέφερε την χαµηλότερη συνολική τιµή 
(9.991,70 € χωρίς ΦΠΑ), όπως φαίνεται  αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΤΙΜΗΣ 

1 Λιπαντικό γράσο Νο 5  
Λιθίου µεγαλύτερο 170ο C 160 κιλά 3,80 € 608,00 € 82,00 % 

2 Λιπαντικό για διαφορικά 
σαζµάν  
80 w/90 GL5 

300 λίτρα 2,36 € 708,00 € 27,50 % 

3 Λιπαντικό για διαφορικά 
µε φρένο  
75 w/90 GL5 L5 

80 λίτρα 7,80 € 624,00 € 23,20 % 

Ο
Μ
Α
∆
Α

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ*  

Α1 

Αµόλυβδη 95 ή 
Unleaded 95 40.000,00 60.388,08 € 0,15% 

Πετρέλαιο Κίνησης ή 
Diesel 240.000,00 235.752,00 € 0,15% 

Α2 Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 100.000,00 79.310,00 € 0,15% 
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4 Λιπαντικό για αυτόµατο  
κιβώτιο ταχυτήτων 
DONAX ΑΤF-Α 

300 λίτρα 2,82 € 846,00 € 1,00 % 

5 Λιπαντικό για Κινητήρες  
DIESEL 20/50 CF 700 λίτρα 2,45 € 1.715,00 € 14,00 % 

6 Λιπαντικά για TURBO 
 κινητήρες 15/40 CF 300 λίτρα 2,45 € 735,00 € 14,00 % 

7 Λιπαντικό για DIESEL 
κινητήρες και για 
υδροδυναµικά συστήµατα 
κίνησης Νο 30 

300 λίτρα 2,22 € 666,00 € 9,00 % 

8 Λιπαντικό υδραυλικών  
συστηµάτων ΤΕΛΟΥΣ Νο 
46 

200 λίτρα 1,50 € 300,00 € 7,50 % 

9 Λιπαντικό υδραυλικών  
συστηµάτων ΤΕΛΟΥΣ Νο 
68 

300 λίτρα 1,59 € 477,00 € 44,00 % 

10 Αντιψυκτικό για νερό 
(διαλυµένο) 540 λίτρα 1,89 € 1020,60 € 19,20 % 

11 Αντιψυκτικό πλήρες 
(Paraflu) 75 λίτρα 1,14 € 85,50 € 65,00 % 

12 Λάδι βαλβολίνη 85w-140 
API GL5 270 λίτρα 2,76 € 745,20 € 17,50 % 

13 Λάδι πετρελαιοκινητήρα 
15w-40  GF 300 λιτρα 2,41 € 723,00 € 1,00 % 

14 Λάδι Υδραυλικό (κόκκινο)  200 λίτρα 3,40 € 680,00 € 30,00 % 
15 Αποσταγµένο νερό 80 λίτρα 0,31 € 24,40 € 50,00 % 
16 Υγρά φρένων DOT 4 5 λίτρα 6,80 € 34,00 € 30,00 % 

ΣΥΝΟΛΟ 9.991,70 35,49 % 
 

Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης της 
∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος οι 
µειοδότες, µετά από σχετική ειδοποίηση που θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 951 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 21ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήµατος ελέγχου 
χρονοπαρουσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού 
προϋπολογισµού 27.665,00 € πλέον Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 99006/3707/22-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 1. Εγκρίνει το από 20-7-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήµατος ελέγχου 
χρονοπαρουσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού 
προϋπολογισµού 27.665,00 € πλέον Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών. 

 2. Αποκλείει τις εταιρείες “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.” και 
“ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ∆. Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.”, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω 
πρακτικό. 
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3. Εγκρίνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 952 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 22ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς αντικειµένων για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού 
προϋπολογισµού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. οικ. 
99139/3716/22-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/22-7-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου δηµόσιου 

διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς αντικειµένων για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού 
προϋπολογισµού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών 
(δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικές & οικονοµικές προσφορές) των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», η οποία 
κατέθεσε την προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή, ήτοι 28.467,90 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα 
µε την διακήρυξη της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., που θα υποβάλει η ως άνω αναδειχθείσα 
εταιρεία µετά από σχετική ειδοποίηση. 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 953 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 23ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. οικ. 
99130/3715/22-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το από 20-7-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου δηµόσιου 

διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., που 
αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικές & 
οικονοµικές προσφορές) των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία «Ν. ΣΠΥΡΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε τον διακριτικό 
τίτλο «SPYROTHERM ΤΕΧΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ», που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της 
τιµής προσφοράς προς την βαθµολογία της. Η συνολική οικονοµική προσφορά της εταιρείας 
είναι  57.372,12 €. 

Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα 
µε την διακήρυξη της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. που θα υποβάλει η ως άνω αναδειχθείσα 
εταιρεία µετά από σχετική ειδοποίηση. 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “πρόκειται για 
ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 954 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 24ο: Έγκριση δαπανών δροµολόγιων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 99310/3727/23-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες δροµολόγιων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15, ως εξής: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  
MAΡ. 2015– ΙΟΥΝ. 2015 

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΣ 073 ΚΑΕ 0821 
ΑΡΙΘΜ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

 

Α/Α 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΣΥΜΒ
ΑΣΗ 

ΗΜΕ
ΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΠΡ.2015  12 22,63 271,56 € 35,30 € 306,86 €   

   
ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 76 20 22,63 452,60 € 58,84 € 511,44 € 1.048,45 € 

   ΙΟΥΝ.2015   9 22,63 203,67 € 26,48 € 230,15 €   

2 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΠΡ.2015   12 47,08 564,96 € 73,44 € 638,40 €   

   
ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 72 20 47,08 941,60 € 122,41 € 1.064,01 € 2.181,22 € 

   ΙΟΥΝ.2015   9 47,08 423,72 € 55,08 € 478,80 €   

3 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΠΡ.2015   12 47,64 571,68 € 74,32 € 646,00 €   

   
ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 71 11 47,64 524,04 € 68,13 € 592,17 € 1.938,00 € 

   ΙΟΥΝ.2015   13 47,64 619,32 € 80,51 € 699,83 €   

4 
ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΠΡ.2015   12 37,33 447,96 € 58,23 € 506,19 €   

   
ΜΑΙΟΣ 
2015 

ΝΈΟ 
61 19 37,33 709,27 € 92,21 € 801,48 € 1.729,50 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 37,33 373,30 € 48,53 € 421,83 €   

5 
ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΠΡ.2015   12 26,87 322,44 € 41,92 € 364,36 €   

   
ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 82 19 26,87 510,53 € 66,37 € 576,90 € 1.244,89 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 26,87 268,70 € 34,93 € 303,63 €   

6 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΠΡ.2015   12 44,39 532,68 € 69,25 € 601,93 €   

   
ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 36 15 44,39 665,85 € 86,56 € 752,41 € 1.705,46 € 

   ΙΟΥΝ.2015   7 44,39 310,73 € 40,39 € 351,12 €   

7 
ΑΛΑΜΑΝΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 

ΙΟΥΝ 
20145   12 29,44 353,28 € 45,93 € 399,21 €   

    ΑΠΡ.2015 ΤΜ 26 18 29,44 529,92 € 68,89 € 598,81 € 1.330,69 € 

   
ΜΑΙΟΣ 
2015   10 29,44 294,40 € 38,27 € 332,67 €   

ΑΔΑ: ΩΨΤΣ7ΛΗ-Ω2Ο



 27

8 
ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΙΟΥΝ 
20145   12 41,62 499,44 € 64,93 € 564,37 €   

    ΑΠΡ.2015 
ΝΈΟ 

51 20 41,62 832,40 € 108,21 € 940,61 € 1.975,29 € 

   
ΜΑΙΟΣ 
2015   10 41,62 416,20 € 54,11 € 470,31 €   

    ΑΠΡ.2015  12 28,29 339,48 € 44,13 € 383,61 €   

9 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ 
ΚΩΝΝΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 9 19 28,29 537,51 € 69,88 € 607,39 € 1.278,71 € 

   ΙΟΥΝ.2015   9 28,29 254,61 € 33,10 € 287,71 €   

    ΑΠΡ.2015  12 38,74 464,88 € 60,43 € 525,31 €   

10 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ 
ΚΩΝΝΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 16 11 38,74 426,14 € 55,40 € 481,54 € 1.400,84 € 

   ΙΟΥΝ.2015   9 38,74 348,66 € 45,33 € 393,99 €   

    ΑΠΡ.2015   12 119,75 1.437,00 € 186,81 € 1.623,81 €   

11 
ΑΥΓΕΡΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΝ 22 19 119,75 2.275,25 € 295,78 € 2.571,03 € 5.548,02 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 119,75 1.197,50 € 155,68 € 1.353,18 €   

    ΑΠΡ.2015   12 68,8 825,60 € 107,33 € 932,93 €   

12 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 35 19 68,8 1.307,20 € 169,94 € 1.477,14 € 3.187,50 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 68,8 688,00 € 89,44 € 777,44 €   

    ΑΠΡ.2015   12 40,75 489,00 € 63,57 € 552,57 €   

13 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 44 19 40,75 774,25 € 100,65 € 874,90 € 1.887,95 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 40,75 407,50 € 52,98 € 460,48 €   

    ΑΠΡ.2015   12 107,93 1.295,16 € 168,37 € 1.463,53 €   

14 

ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 73 20 107,93 2.158,60 € 280,62 € 2.439,22 € 5.000,40 € 

   ΙΟΥΝ.2015   9 107,93 971,37 € 126,28 € 1.097,65 €   

    ΑΠΡ.2015   12 147,08 1.764,96 € 229,44 € 1.994,40 €   

15 

ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 75 20 147,08 2.941,60 € 382,41 € 3.324,01 € 6.980,42 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 147,08 1.470,80 € 191,20 € 1.662,00 €   

    ΑΠΡ.2015       0,00 € 0,00 € 0,00 €   

16 

ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 

ΝΈΟ 
59     0,00 € 0,00 € 0,00 € 269,71 € 

   ΙΟΥΝ.2015   4 59,67 238,68 € 31,03 € 269,71 €   

    ΑΠΡ.2015  12 88,43 1.061,16 € 137,95 € 1.199,11 €   

17 
ΓΚΑΒΑΛΙΝΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 10 11 88,43 972,73 € 126,45 € 1.099,18 € 3.197,63 € 

   ΙΟΥΝ.2015   9 88,43 795,87 € 103,46 € 899,33 €   

    ΑΠΡ.2015   12 9,53 114,36 € 14,87 € 129,23 €   

18 
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 

ΝΈΟ 
16 19 9,53 181,07 € 23,54 € 204,61 € 441,52 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 9,53 95,30 € 12,39 € 107,69 €   

    ΑΠΡ.2015   12 34,46 413,52 € 53,76 € 467,28 €   

19 
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 

ΝΈΟ 
25 18 34,46 620,28 € 80,64 € 700,92 € 1.557,59 € 
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   ΙΟΥΝ.2015   10 34,46 344,60 € 44,80 € 389,40 €   

    ΑΠΡ.2015   12 27,49 329,88 € 42,88 € 372,76 €   

20 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 

ΝΈΟ 
45 19 27,49 522,31 € 67,90 € 590,21 € 1.273,61 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 27,49 274,90 € 35,74 € 310,64 €   

    ΑΠΡ.2015   12 44,4 532,80 € 69,26 € 602,06 €   

21 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 7 19 44,4 843,60 € 109,67 € 953,27 € 2.057,05 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 44,4 444,00 € 57,72 € 501,72 €   

    ΑΠΡ.2015   12 33,65 403,80 € 52,49 € 456,29 €   

22 
ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 17 11 33,65 370,15 € 48,12 € 418,27 € 1.178,76 € 

   ΙΟΥΝ.2015   8 33,65 269,20 € 35,00 € 304,20 €   

   
ΙΟΥΝ 
20145   12 41,1 493,20 € 64,12 € 557,32 €   

23 
ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΠΡ.2015 ΤΜ 42 19 41,1 780,90 € 101,52 € 882,42 € 1.904,16 € 

   
ΜΑΙΟΣ 
2015   10 41,1 411,00 € 53,43 € 464,43 €   

   
ΙΟΥΝ 
20145   12 69,26 831,12 € 108,05 € 939,17 €   

24 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ  ΑΠΡ.2015 ΤΜ 83 20 69,26 1.385,20 € 180,08 € 1.565,28 € 3.287,08 € 

   
ΜΑΙΟΣ 
2015   10 69,26 692,60 € 90,04 € 782,64 €   

    ΑΠΡ.2015  12 36,68 440,16 € 57,22 € 497,38 €   

25 
ΖΑΚΩΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 47 19 36,68 696,92 € 90,60 € 787,52 € 1.699,38 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 36,68 366,80 € 47,68 € 414,48 €   

    ΑΠΡ.2015   12 21,78 261,36 € 33,98 € 295,34 €   

26 
ΚΑΜΑΡΑΣ 
ΚΩΝΝΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 67 14 21,78 304,92 € 39,64 € 344,56 € 886,01 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 21,78 217,80 € 28,31 € 246,11 €   

    ΑΠΡ.2015   12 30,45 365,40 € 47,50 € 412,90 €   

27 
ΚΑΜΑΡΑΣ 
ΚΩΝΝΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 

ΝΈΟ 
35 18 30,45 548,10 € 71,25 € 619,35 € 1.376,34 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 30,45 304,50 € 39,59 € 344,09 €   

    ΑΠΡ.2015   12 37,9 454,80 € 59,12 € 513,92 €   

28 
ΚΑΣΤΑΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 

ΝΈΟ 
53 14 37,9 530,60 € 68,98 € 599,58 € 1.670,25 € 

   ΙΟΥΝ.2015   13 37,9 492,70 € 64,05 € 556,75 €   

    ΑΠΡ.2015   12 33,77 405,24 € 52,68 € 457,92 €   

29 
ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝ
ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 80 19 33,77 641,63 € 83,41 € 725,04 € 1.526,40 € 

   ΙΟΥΝ.2015   9 33,77 303,93 € 39,51 € 343,44 €   

    ΑΠΡ.2015   12 39,37 472,44 € 61,42 € 533,86 €   

30 
ΚΑΣΤΑΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ84 16 39,37 629,92 € 81,89 € 711,81 € 1.557,08 € 

   ΙΟΥΝ.2015   7 39,37 275,59 € 35,83 € 311,42 €   

   
ΙΟΥΝ 
20145   12 50 600,00 € 78,00 € 678,00 €   

31 
ΚΑΤΟΠΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΠΡ.2015 ΤΜ 53 19 50 950,00 € 123,50 € 1.073,50 € 2.316,50 € 
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ΜΑΙΟΣ 
2015   10 50 500,00 € 65,00 € 565,00 €   

   
ΙΟΥΝ 
20145   12 32,52 390,24 € 50,73 € 440,97 €   

32 
ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝ
ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  ΑΠΡ.2015 

ΝΈΟ 
33 10 32,52 325,20 € 42,28 € 367,48 € 1.139,18 € 

   
ΜΑΙΟΣ 
2015   9 32,52 292,68 € 38,05 € 330,73 €   

    ΑΠΡ.2015  12 211,44 2.537,28 € 329,85 € 2.867,13 €   

33 
ΚΟΝΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΑΙΟΣ 
2015   19 211,44 4.017,36 € 522,26 € 4.539,62 € 9.796,02 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 211,44 2.114,40 € 274,87 € 2.389,27 €   

    ΑΠΡ.2015   12 246,78 2.961,36 € 384,98 € 3.346,34 €   

34 
ΚΟΝΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 

ΝΈΟ 
19 20 246,78 4.935,60 € 641,63 € 5.577,23 € 

11.712,18 
€ 

   ΙΟΥΝ.2015   10 246,78 2.467,80 € 320,81 € 2.788,61 €   

    ΑΠΡ.2015   12 66,37 796,44 € 103,54 € 899,98 €   

35 

ΚΛΑΣΙΝΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 24 20 66,37 1.327,40 € 172,56 € 1.499,96 € 3.149,92 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 66,37 663,70 € 86,28 € 749,98 €   

    ΑΠΡ.2015   12 21,93 263,16 € 34,21 € 297,37 €   

36 
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ 
ΚΩΝΝΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 28 18 21,93 394,74 € 51,32 € 446,06 € 966,46 € 

   ΙΟΥΝ.2015   9 21,93 197,37 € 25,66 € 223,03 €   

    ΑΠΡ.2015   12 30,05 360,60 € 46,88 € 407,48 €   

37 
ΚΑΜΗΤΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 27 18 30,05 540,90 € 70,32 € 611,22 € 1.358,26 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 30,05 300,50 € 39,07 € 339,57 €   

    ΑΠΡ.2015   12 24 288,00 € 37,44 € 325,44 €   

38 
ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ
Σ ΑΡΓΥΡΗΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 62 17 24 408,00 € 53,04 € 461,04 € 1.139,04 € 

   ΙΟΥΝ.2015   13 24 312,00 € 40,56 € 352,56 €   

   
ΙΟΥΝ 
20145   7 36,64 256,48 € 33,34 € 289,82 €   

39 
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ 
ΣΟΦΙΑ  ΑΠΡ.2015 ΤΜ 89 12 36,64 439,68 € 57,16 € 496,84 € 1.159,29 € 

   
ΜΑΙΟΣ 
2015   9 36,64 329,76 € 42,87 € 372,63 €   

   
ΙΟΥΝ 
20145   19 105,59 2.006,21 € 260,81 € 2.267,02 € 

  
 
 
 

40 
ΚΟΛΛΙΑΤΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΠΡ.2015 

ΤΝΜ 
66 10 105,59 1.055,90 € 137,27 € 1.193,17 € 4.653,35 € 

   
ΜΑΙΟΣ 
2015   10 105,59 1.055,90 € 137,27 € 1.193,17 €   

    ΑΠΡ.2015  12 23,33 279,96 € 36,39 € 316,35 €   

41 
ΚΟΥΡΝΑΒΟΥ 
ΖΩΗ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 88 19 23,33 443,27 € 57,63 € 500,90 € 1.080,88 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 23,33 233,30 € 30,33 € 263,63 €   

    ΑΠΡ.2015   12 9,04 108,48 € 14,10 € 122,58 €   

42 
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 

ΝΈΟ 
31 17 9,04 153,68 € 19,98 € 173,66 € 377,96 € 

   ΙΟΥΝ.2015   8 9,04 72,32 € 9,40 € 81,72 €   
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    ΑΠΡ.2015   12 10,95 131,40 € 17,08 € 148,48 €   

43 
ΚΟΛΟΒΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 
2015 ΤΜ 19 19 10,95 208,05 € 27,05 € 235,10 € 507,31 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 10,95 109,50 € 14,24 € 123,74 €   

   Μαρ-15   21 32,16 675,36 € 87,80 € 763,16 €   

44 
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΡ.2015   12 32,16 385,92 € 50,17 € 436,09 € 2.253,13 € 

   
ΜΑΙΟΣ 
2015 

ΝΈΟ 
54 20 32,16 643,20 € 83,62 € 726,82 €   

   ΙΟΥΝ.2015   9 32,16 289,44 € 37,63 € 327,07 €   

        ΣΥΝΟΛΟ 
103.929,38 

€ 
103.929,38

€ 
 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 955 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 25ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για ανακοίνωση σε Μ.Μ.Ε. 
για το “Πρόγραµµα επισιτιστικής βοήθειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 3652/23-7-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσoύ 4.500,00 € µε ΦΠΑ για ανακοίνωση 
σε Μ.Μ.Ε. για το “Πρόγραµµα επισιτιστικής βοήθειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.  

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01073 και ΚΑΕ 0899. 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 956 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 17/14-7-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 17/14-7-2015 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 957 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ΄ αριθµ. 80/2014 απόφασης του 2ου 
Τµήµατος του  Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 93155/206/9-7-
2015 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
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Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της έφεσης κατά της υπ΄ αριθµ. 80/2014 απόφασης του 
2ου Τµήµατος του  Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συµφωνεί µε την εισήγηση του γραφείου 
Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας, “εφόσον η προσβαλλόµενη απόφαση τυγχάνει νοµικώς 
πληµµελής, αφού αποδεδειγµένα εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας 
εκδόσεώς της”. Επισήµανε, επίσης, ότι “πρόκειται για επαναλαµβανόµενο φαινόµενο 
ακύρωσης προστίµων επιχειρηµατιών στην Π.Ε. Εύβοιας, που χρήζει διερεύνησης”. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 958 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά: α) των υπ΄ αριθµ. 25/2014 και 26/2014 
αποφάσεων του 1ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, β) των υπ΄ αριθµ. 
191/2014 και 79/2014 αποφάσεων του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, 
και γ) της υπ΄ αριθµ. 99/2014 απόφασης του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 93137/207/9-7-
2015 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της έφεσης κατά: α) των υπ΄ αριθµ. 25/2014 και 

26/2014 αποφάσεων του 1ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, β) των υπ΄ 
αριθµ. 191/2014 και 79/2014 αποφάσεων του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Χαλκίδας και γ) της υπ΄ αριθµ. 99/2014 απόφασης του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συµφωνεί µε την εισήγηση του γραφείου 
Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας, αλλά ενέµεινε στο αίτηµά του να διερευνηθεί το φαινόµενο 
ακύρωσης προστίµων επιχειρηµατιών στην Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 959 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «Ι. 
ΑΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 96132/970/15-
7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Αθηνών Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου (Α.Μ. 35501), η οποία να την εκπροσωπήσει 
στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 10/09/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 29/10/2012 και µε αριθµό 
καταθέσεως 70/01.11.2012 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία «Ι. ΑΘ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 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’ αριθµ. 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. 
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- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ2 
=] 160 ευρώ, για την µελέτη φακέλου σε πρωτοβάθµιο δικαστήριο, λόγω της φύσης της 
υποθέσεως.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 960 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ - ACON», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 96141/971/15-
7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Αθηνών Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου (Α.Μ. 35501), η οποία να την εκπροσωπήσει 
στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 10/09/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 15/12/2010 και µε αριθµό 
καταθέσεως 149/23.12.2009 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ - ACON», 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’ αριθµ. 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 961 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΑΒΕΕ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 96158/972/15-
7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Αθηνών Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου (Α.Μ. 35501), η οποία να την εκπροσωπήσει 
στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 10/09/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 12/04/2010 και µε αριθµό 
καταθέσεως 25/21.04.2010 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία «Γ. 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ 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’ αριθµ. 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 962 

ΑΔΑ: ΩΨΤΣ7ΛΗ-Ω2Ο



 33

ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ», ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 95751/967/15-
7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Αθηνών Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου (Α.Μ. 35501), η οποία να την εκπροσωπήσει 
στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 10/09/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 26/06/2012 και µε αριθµό 
καταθέσεως 44/28.06.2012 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ», 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’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 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 963 

 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ», ενώπιον 
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 95742/966/15-
7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Ιωάννη Μπάκο του Κωνσταντίνου [Α.Μ.314],  κάτοικο Λαµίας, οδός Βύρωνος αριθ.5, ο οποίος 
να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, στη δικάσιµο της 
16/09/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
12/02/2012 και µε αριθµό καταθέσεως 118/2012 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΑΡΚΟ», 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’ αριθµ. 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 2 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ2 
=] 160 ευρώ, για την µελέτη φακέλου σε πρωτοβάθµιο δικαστήριο, λόγω της φύσης της 
υποθέσεως.  
 
                             Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 964 
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ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Κωνσταντίνου 
Γουλιώτη και λοιπών, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 66709/638/15-
7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Αργυροπούλου του Ιωάννη [Α.Μ.300 του ∆ΣΛ], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ.9., η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
17/09/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
15/09/2003 και µε αριθµό καταθέσεως 303/2003 αίτηση ακύρωσης που άσκησαν οι 
Κωνσταντίνος Γουλιώτης, Ευθύµιος Γουλιώτης και λοιποί [συνολικά 10 αιτούντες], 
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.    

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 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 965 
   
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 105/ΤΜ/19/15 
αγωγής του Κωνσταντίνου Πάττα, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 10118/51/15-7-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

                                    αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην εκπροσωπηθεί από δικηγόρο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε “να εξοφληθεί η οφειλή της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και να αναζητηθούν ευθύνες για την εµπλοκή”. 
 

                            Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 966 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 103/ΤΜ/18/15 
αγωγής του Κωνσταντίνου Πάττα, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 10120/53/15-7-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

                                    αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην εκπροσωπηθεί από δικηγόρο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε “να εξοφληθεί η οφειλή της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και να αναζητηθούν ευθύνες για την εµπλοκή”. 
 
                            Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 967 
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ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της Γιαννούλας Αναστασίου και 
λοιπών, ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 45703/430/15-
7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Αθηνών Γεώργιο Πάζιο, [Α.Μ.30570], κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου 39, τηλ. 210-3251956, 
69442281829, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται [πρόταση που διατυπώνεται] στο υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 44526/1287/1312/03.04.2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Εφετείο Αθηνών, στη δικάσιµο της 
29/09/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
20/06/2014 και µε αριθµό καταθέσεως 4074/2014 έφεση που άσκησαν η Γιαννούλα 
Αναστασίου κ.λ.π., συντάσσοντας προτάσεις, εξετάζοντας µάρτυρες, 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’ αριθµ. 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 προτάσεις 288 ευρώ [149 € παράσταση συν 139 € προτάσεις], µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 
 Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος έδωσαν αρνητική ψήφο, µε την 
αιτιολογία ότι “πρόκειται για εργατική διαφορά”. 
 
                            Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 968 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αριθµ. 57/2014 απόφασης του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Β’ Τµήµα). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 90446/899/15-
7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

                                    αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθµ. 57/2014 απόφασης του 

Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Β’ Τµήµα), καθόσον δεν υπάρχουν 
πιθανότητες ευδοκιµήσεώς του. 

 
                            Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 969 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την νοµιµότητα 
πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΡΤΟΛΑΙΦ 
– ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Ε.». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ.  92489/917/15-
7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Εταιρεία µε την επωνυµία «Γεώργιος ∆. Ανδρέου – ∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες» 
(Α.Μ./∆.Σ.Α. 80321, οδός Ακαδηµίας αρ. 27Α - Αθήνα), η οποία να συντάξει αναλυτική 
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γνωµοδότηση επί των ερωτηµάτων που τίθενται µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 3180/7-7-2015 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης [Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού] Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά 
µε την νοµιµότητα πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΑΡΤΟΛΑΙΦ – ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Ε.». 

2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας για τη σύνταξη της γνωµοδότησης 
αυτής καθορίζεται στην από 9/03/2015 σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών της, κατ’ 
αποκοπήν, για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες της.   

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, καθώς διατηρεί επιφυλάξεις για την 
κατ΄εξακολούθηση επιλογή του συγκεκριµένου δικηγορικού γραφείου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 970 

 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 93090/928/15-
7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Εταιρεία µε την επωνυµία «Γεώργιος ∆. Ανδρέου – ∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες» 
(Α.Μ./∆.Σ.Α. 80321, οδός Ακαδηµίας αρ. 27Α - Αθήνα), η οποία να συντάξει αναλυτική 
γνωµοδότηση επί των ερωτηµάτων που τίθενται µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 10455/8.07.2015 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας. 

2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας για τη σύνταξη της γνωµοδότησης 
αυτής καθορίζεται στην από 9/03/2015 σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών της, κατ’ 
αποκοπήν, για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες της.   

Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος έδωσαν αρνητική ψήφο. Ο κ. 
Γκικόπουλος, µάλιστα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την κατ΄εξακολούθηση επιλογή του 
συγκεκριµένου δικηγορικού γραφείου και ζήτησε “η Περιφέρεια να απευθυνθεί για το 
συγκεκριµένο θέµα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Νοµικό Συµβούλιο του 
Κράτους”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 971 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 216/2015 διαταγής πληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος: Σοφία Παρηγόρη - Παπαδηµητρίου] - 
Γνωµοδότηση. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 96869/982/17-
7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

                                    αποφασίζει οµόφωνα  
1. Να µην ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της  υπ’ αριθµ. 216/2015  

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

στην µε αριθµό πρωτοκόλλου της Νοµικής Υπηρεσίας 96869/982/17.07.2015 αίτηση της 
Σοφίας Παρηγόρη - Παπαδηµητρίου, και να καταβληθεί στην αιτούσα το ποσό των 24.336,78 
€ [ως κεφάλαιο] και το ποσό των 780,00 € ως δικαστική δαπάνη.      

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συµφωνεί µε την εισήγηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε., αλλά ζήτησε “να αποσαφηνιστεί γιατί δεν πληρώθηκε η δικαιούχος και 
συγχρόνως να αποδοθούν ευθύνες για τις πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν”. 
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                            Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 972 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 219/2015 διαταγής πληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος: Σοφία Παρηγόρη - Παπαδηµητρίου] - 
Γνωµοδότηση. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 96871/983/17-
7-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

                                  αποφασίζει οµόφωνα 
1. Να µην ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της  υπ’ αριθµ. 219/2015  

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

στην µε αριθµό πρωτοκόλλου της Νοµικής Υπηρεσίας 96871/983/17.07.2015 αίτηση της 
Σοφίας Παρηγόρη - Παπαδηµητρίου, και να καταβληθεί στην αιτούσα το ποσό των 24.249,82 
€ [ως κεφάλαιο] και το ποσό των 780,00 € ως δικαστική δαπάνη.      

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συµφωνεί µε την εισήγηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε., αλλά ζήτησε “να αποσαφηνιστεί γιατί δεν πληρώθηκε η δικαιούχος και 
συγχρόνως να αποδοθούν ευθύνες για τις πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν”. 
 
                            Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 973 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 94048/4576/13-7-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (βροχοπτώσεις – κατολισθήσεις στις 10 & 11-7-2015) στην 
Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1115/13-7-2015 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 94048/4576/13-7-2015 απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (βροχοπτώσεις – κατολισθήσεις στις 10 & 11-7-2015) στην 
Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριµένα: 

1. - Την απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων ιδιοκτησίας Αθανάσιου 
Σπυρόπουλου, για την αντιµετώπιση κατολισθήσεων από πληµµυρικά φαινόµενα του οδικού 
δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή ΕΠ.Ο Κροκυλείου - Λιδωρικίου - Ναυπάκτου. 

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’ αριθµ. 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 
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(∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας), µε προφορικές εντολές των υπευθύνων 
στελεχών της. 

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

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

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

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

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την παρατήρηση, ωστόσο, 
“ότι δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί η χρήση GPS για έλεγχο και παρακολούθηση των 
µηχανηµάτων έργων”. 

    
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 974 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. 101/2015, 114/2015 και 122/2015 αποφάσεων της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πυρκαγιές - 25/5/2015, 3/6/2015 και 11/6/2015), Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 159/17-7-2015 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις κάτωθι αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά µε τη 

διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πυρκαγιές - 
25/5/2015, 3/6/2015 και 11/6/2015), Π.Ε. Βοιωτίας, και συγκεκριµένα: 

 
- την υπ΄αριθµ. 101/25-5-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά 

µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην περιοχή Ν. Κόκκινο του 
∆ήµου Ορχοµενού στις 25-5-2015, µε την οποία εγκρίθηκε η απευθείας µίσθωση των 
παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 

 
1. CERMA JANI UNIMOG ΜΕ 79222 

2. ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ UNIMOG ΜΕ 93831 

3. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΜΕ 124900 

4. ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ UNIMOG ΜΕ 93838 

5. KΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ UNIMOG ΜΕ 121684 

6. ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΕΚΒ 1450 

 
- την υπ΄αριθµ. 114/3-6-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά 

µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην περιοχή Στειρίου του 
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∆∆ΑΑ στις 3-6-2015, µε την οποία εγκρίθηκε η απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών 
µηχανηµάτων: 

 
 

1. ΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Υ∆ΡΟΦΟΡΑ BIK 4769 

 
2. ΡΕΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΕΚΑ 9455 
 

     
- την υπ΄αριθµ. 122/11-6-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά 

µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην περιοχή Παύλου του 
∆ήµου Ορχοµενού στις 11-6-2015, µε την οποία εγκρίθηκε η απευθείας µίσθωση των 
παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 

 
1. ΠΟΥΣΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Υ∆ΡΟΦΟΡΑ BIK 4769 

 
2. ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΒΙΚ 9601 

3. ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ UNIMOG ΜΕ 93838 

4. KΑΡΡΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

UNIMOG 
ΜΕ 121684 

5. ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ UNIMOG ΜΕ 70988 

 
Οι δαπάνες µίσθωσης θα υπολογιστούν σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 

µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών 
εργασίας, σε βεβαίωση  που θα υπογράφεται από τον ∆ιοικητή της Π.Υ Θηβών και της Π.Υ 
Λιβαδειάς και κατόπιν από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασµό 
µε την υπ’ αριθµ. 1173/2-12-2014 απόφαση (πρακτικό 26/02-12-2014, θέµα 5ο Ε.Η.∆.) της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η µίσθωση αυτή γίνεται µε τους  όρους  που αναγράφονται στο συµφωνητικό 
µίσθωσης, µεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Βοιωτίας και των ιδιοκτητών των 
µηχανηµάτων. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την παρατήρηση, ωστόσο, 
“ότι δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί η χρήση GPS για έλεγχο και παρακολούθηση των 
µηχανηµάτων έργων”. 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 975 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισµού στο Εθνικό & Επαρχιακό 
δίκτυο και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας, για την χρονική περίοδο 2015 -
2017. 
(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. 96611/2993/17-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 149.640,93 €, για την πληρωµή των εκτάκτων αναγκών 

για το έργο: «Εργασίες αποχιονισµού στο Εθνικό & Επαρχιακό δίκτυο και αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας για την χρονική περίοδο 2015 - 2017», του 
προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, µε κωδικό έργου 2014ΕΠ56600011, ως 
εξής: 
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A/A ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΟ µε 
ΦΠΑ (σε €) 

1 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ  
1/1/15-9/1/15 

ΩΡΕΟΙ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΠΑΠΑ∆ΕΣ -
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ 24.433,95 

2 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤ.& ΣΙΑ ΟΕ 
1/1/15-7/1/15 

ΩΡΕΟΙ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ- 
ΓΑΛΑΤΣΑ∆ΕΣ 9.040,50 

3 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 
1/1/15-9/1/15 ΑΓΙΟΣ-ΠΑΓΩΝΤΑΣ 23.911,20 

4 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 
1/1/15-9/1/15 ΠΑΓΩΝΤΑΣ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ 24.575,40 

5 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟ∆.  
1/1/15-3/1/15 

ΠΡΟΚΟΠΙ-ΠΗΛΙ-ΠΡΟΚΟΠΙ-
∆ΑΦΝΟΥΣΑ 1.771,20 

6 ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
1/1/15-3/1/15 ΜΕΤΟΧΙ-ΣΠΑΘΑΡΙ-∆ΑΦΝΟΥΣΑ 1.771,20 

7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1/1/15 ΚΕΡΑΣΙΑ-ΠΑΠΑ∆ΕΣ 830,25 

8 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ. 
1/1/15 ΚΕΡΑΣΙΑ-ΠΑΠΑ∆ΕΣ 738,00 

9 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ∆ΗΜ. 
1/1/15 ΚΕΡΑΣΙΑ-ΠΑΠΑ∆ΕΣ 738,00 

10 ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1/1/15-11/1/15 ΣΕΤΤΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 8.068,80 

11 ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
1/1/15-8/1/15 ΣΕΤΤΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 2.354,22 

12 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
6/1/15-7/1/15 ΣΕΤΤΑ 492,00 

13 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 6/1/15 ΣΕΤΤΑ 787,20 

14 ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΠΕΤΡΟΥ &ΣΙΑ ΟΕ 
5/1/15-10/1/15 

ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΚΑΘΕΝΟΙ-ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ-
ΤΡΙΑ∆Α-ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ-
ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ 

9.963,00 

15 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘ. 
1/1/15-10/1/15 ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ-ΣΤΕΝΗ 14.105,64 

16 ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤ.&ΣΙΑ ΟΕ 
7/1/15 

ΣΚΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΙΑ-ΑΣΠΟΥΣ-
ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ 504,60 

17 ΒΑΡΣΑΜΟΣ ∆. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
  7/1/15 ΣΚΥΡΟΣ-ΤΡΑΧΥ 510,40 

18 Α&∆ ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΟΕ 
7/1/15-8/1/15 ΣΚΥΡΟΣ -ΑΤΣΙΤΣΑ 874,64 

19 ΑΠΟΣΤΑΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ  1/1/15-11/1/15 ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΚΑΨΑΛΑ 7.245,93 

20 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
1/1/15-11/1/15 ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΚΑΨΑΛΑ 6.494,40 

21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
1/1/15-11/1/15 ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΚΑΨΑΛΑ 6.445,20 

 22 
 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
5/1/15-6/1/15 ΧΑΛΚΙ∆Α-ΡΙΤΣΩΝΑ-ΕΘΝΙΚΗ 3.985,20 

ΣΥΝΟΛΟ € 149.640,93 € 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την παρατήρηση, ωστόσο, 

“ότι δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί η χρήση GPS για έλεγχο και παρακολούθηση των 
µηχανηµάτων έργων”. 
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   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 976 

 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Κατασκευή 
περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύµης»,  Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 
96709/2999/Φ.Ε./17-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύµης»,  Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 350.000,00 € µε 
Φ.Π.Α, µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

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

διαγωνισµό.  
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 977 
 

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου: «Συντήρηση 
Κέντρου Υγείας Αλιβερίου (Αντιµετώπιση άµεσων αναγκών)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
15.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 
96707/2996/Φ.Ε./17-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβερίου (Αντιµετώπιση 

άµεσων αναγκών)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 15.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, 

β) τα τεύχη της µελέτης του έργου,  
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος.  
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

πρόχειρο διαγωνισµό.  
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 978 
 
ΘΕΜΑ 23o: ∆ιενέργεια δηµόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Συντήρηση – Αποκατάσταση µέτρων προστασίας πρανών της Εθνικής Οδού 77 Χαλκίδα – 
Ιστιαία, στη θέση “∆ερβένι“», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 
94410/2912/Φ.Ε./13-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των δύο εργοληπτών 
(Mούντριχας Ανδρέας και Κορόζης Αντώνιος), που κλήθηκαν µε το υπ’ αριθµ. οικ. 1173/17-7-
2015 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής, οι οικονοµικές προσφορές των οποίων ταυτίζονται 
απόλυτα. Η κλήρωση ανέδειξε µειοδότη του έργου την εργοληπτική επιχείρηση «Κορόζης 
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Αντώνιος». 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει εν µέρει το από 17-6-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 

διαγωνισµού του έργου «Συντήρηση - Αποκατάσταση µέτρων προστασίας πρανών της 
εθνικής οδού 77 Χαλκίδα - Ιστιαία στη θέση “∆ερβένι”», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
73.800,00 € µε Φ.Π.Α., κατά το σκέλος που αφορά τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών 
των υποψηφίων αναδόχων, εξαιρουµένης της διαδικασίας κλήρωσης που εκ παραδροµής 
διενεργήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «Κορόζης Αντώνιος», µε ποσοστό έκπτωσης πενήντα τρία τοις εκατό (53,00%). 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την παρατήρηση, ωστόσο, 
ότι “πρέπει να εφιστάται η δέουσα προσοχή σε ενέργειες που υποδηλώνουν υποκατάσταση 
της Οικονοµικής Επιτροπής”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 979 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας 
του έργου: «Κατασκευή πτευρυγότοιχου γέφυρας Βαρβαριάδας», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 94988/1579/14-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/23-6-2015 & 1α/29-6-2015 πρακτικά της επιτροπής 
διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή πτευρυγότοιχου γέφυρας Βαρβαριάδας», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 200.000,00 € 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 «Βαξεβάνος Θεόδωρος», η οποία προσέφερε έκπτωση σαράντα 
εννέα τοις εκατό (49,00%). 
 

            Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 980 
 
ΘΕΜΑ 25o: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 252/10-3-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί κατακύρωσης του διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή – 
συντήρηση τµήµατος δρόµου στο Τ.Κ. Καινούργιου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
90.000,00 € µε Φ.Π.Α. & έγκριση επαναδηµοπράτησής του. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 96265/4933/16-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 252/10-3-2015 απόφασή της, µε την οποία κατακυρώθηκε  
ο διαγωνισµός του έργου: «Επισκευή – συντήρηση τµήµατος δρόµου στο Τ.Κ. Καινούργιου», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α., λόγω µη ύπαρξης δέσµευσης 
πίστωσης για το έτος 2014 για το εν λόγω έργο, γεγονός που θα δηµιουργούσε πρόβληµα 
στην πληρωµή του. 

2. Εγκρίνει: 
α) την επαναδηµοπράτηση του έργου του θέµατος, 
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β) την επικαιροποιηµένη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 
γ) την δαπάνη ποσού 90.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου. 
3. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον  

διαγωνισµό. 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε εξηγήσεις για την 
µη ύπαρξη δέσµευσης πίστωσης το έτος 2014 για το έργο του θέµατος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 981 
 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του 12ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι - Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, 5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Ε. 
95656/4862/16-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) τον 12ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι -

Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως αυτός συντάχθηκε από την ∆/νουσα Υπηρεσία, για 
συνολικό ποσό 4.203.639,86 € (εργασίες και Φ.Π.Α.), ήτοι επί πλέον κατά 734.168,24 € σε 
σχέση µε το ποσό του συµφωνητικού, λόγω µεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ (από 19% σε 
23%) και αύξησης της αναθεώρησης εργασιών και επί πλέον κατά 675.312,55 €, σε σχέση µε 
τον προηγούµενο, εγκεκριµένο 11ο Α.Π.Ε. και  

β) την 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση του έργου του θέµατος, δαπάνης 432.316,72 € 
(µε Φ.Π.Α. 23%). 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά έθεσε ζήτηµα 
καθυστέρησης της χρηµατοδότησης του έργου και έκανε λόγο για τη συνεχιζόµενη πολιτική 
λιτότητας και περιορισµού των κοινωνικών δαπανών. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 982 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι – 
Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Ε. 81152/3983/7-
7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής προθεσµίας του έργου: 

«Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι – Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., κατά τετρακόσιες πενήντα επτά (457) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι 
µέχρι 30-09-2016. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά έθεσε ζήτηµα 
καθυστέρησης της χρηµατοδότησης του έργου και έκανε λόγο για τη συνεχιζόµενη πολιτική 
λιτότητας και περιορισµού των κοινωνικών δαπανών. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 983 
 

ΘΕΜΑ 28ο: 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», προϋπολογισµού 2.000.000,00 €. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
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Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 92378/2757/14-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
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», προϋπολογισµού 2.000.000,00 €, µέχρι την 31-12-2015 «µε αναθεώρηση», 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά έθεσε ζήτηµα 
καθυστέρησης της χρηµατοδότησης του έργου και έκανε λόγο για τη συνεχιζόµενη πολιτική 
λιτότητας και περιορισµού των κοινωνικών δαπανών. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 984 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια λευκού χρώµατος διαγράµµισης οδών και υαλοσφαιριδίων», Π.Ε 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 70.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών 
κρατήσεων. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2720/8-7-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 8-7-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια λευκού χρώµατος διαγράµµισης οδών και υαλοσφαιριδίων», Π.Ε Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 70.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, που 
αφορά στον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 
ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ», µε τιµή 1,86 € ανά κιλό για την προµήθεια λευκού ακρυλικού 
χρώµατος διαγράµµισης και µε τιµή 0,828 € ανά κιλό για την προµήθεια υαλοσφαιριδίων, ήτοι 
µε συνολική προσφορά 65.091,60 €. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 985 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης & δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την 
«Προµήθεια συσκευασµένου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
30.000,00 € µε Φ.Π.Α..   
 (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 93944/4743/8-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
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α) την δηµοπράτηση, µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την «Προµήθεια συσκευασµένου 
ψυχρού ασφαλτοµίγµατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.,   

β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης της προµήθειας του θέµατος. 
γ) την δαπάνη ύψους 30.000,00 €.  
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει την 

δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 986 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων αντί εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής, λόγω της τραπεζικής αργίας, στους ηλεκτρονικούς ανοικτούς δηµόσιους 
διαγωνισµούς που βρίσκονται σε εξέλιξη για την Προµήθεια α) Εξοπλισµού 
Φυσικοθεραπευτηρίου – Νοσηλευτικού Τµήµατος (Ιατρικός Εξοπλισµός) και β) Ξενοδοχειακού 
Εξοπλισµού, για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας & αλλαγή ηµεροµηνίας 
αποσφράγισης προσφορών. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 96955/3595/17-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Α) Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι συµµετέχοντες στους  

ηλεκτρονικούς ανοικτούς δηµόσιους διαγωνισµούς που βρίσκονται σε εξέλιξη για την 
Προµήθεια α) Εξοπλισµού Φυσικοθεραπευτηρίου – Νοσηλευτικού Τµήµατος (Ιατρικός 
Εξοπλισµός) και β) Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού, για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων 
Ευρυτανίας» αντί της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά 
υπογεγραµµένη) σε µορφή αρχείου pdf, µε πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα (του φυσικού 
προσώπου που υποβάλλει την προσφορά, ή του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας, ή της 
ένωσης, ή της κοινοπραξίας, ή του συνεταιρισµού), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισµού και θα δηλώνουν ότι: “Λόγω της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε µε την 
από 28/06/2015 ΠΝΠ «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α΄65/28-06-2015), η 
οποία παρατάθηκε µε τις υπ’αριθ.Γ.∆.Ο.Π.0000937ΕΞ2015/Χ.Π.2255/6-7-2015 «Παράταση 
διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Β’ 1391/6-7-2015), την υπ’ 
αριθ.Γ.∆.Ο.Π.0000945ΕΞ2015/ Χ.Π.2261/8-7-2015 «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας 
βραχείας διάρκειας και ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 
Β΄1420/8-7-2015) και την υπ’ αριθ. Γ.∆.Ο.Π.0000966 ΕΞ2015/Χ.Π.2297 «Παράταση διάρκειας 
τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Β΄1460/13-7-2015) αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονοµικών, θα υποβάλλω ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf, εντός τεσσάρων ηµερών από 
την λήξη της τραπεζικής αργίας (και εφόσον είναι δυνατή η έκδοση της) την απαιτούµενη από 
την υπ. αριθµ…………../2015 ∆ιακήρυξη (αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου), εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής και θα την προσκοµίσω στην αρµόδια υπηρεσία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή”.   

Β) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού Φυσικοθεραπευτηρίου – Νοσηλευτικού 
Τµήµατος (Ιατρικός Εξοπλισµός) για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας» να 
γίνει κανονικά, όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (Ηλεκτρονική αποσφράγιση 
προσφορών) και συγκεκριµένα στις 31/7/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.. 

Γ) Εγκρίνει την αλλαγή της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών του 
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια Ξενοδοχειακού 
Εξοπλισµού για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», η οποία θα γίνει στις 
4/08/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ..  

∆) Η αξιολόγηση των προσφορών των συµµετεχόντων δεν θα γίνει από την αρµόδια 
επιτροπή µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση τους, αλλά µετά την ηλεκτρονική υποβολή και 
την προσκόµιση σε έντυπη µορφή των απαιτούµενων εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 987 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του 
απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
108.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 96956/3556/17-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. 2/14-7-2015 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού 

ανοιχτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων 
σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας», προϋπολογισµού 108.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
οικονοµικών προσφορών των υποψήφιων προµηθευτών. 

2. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία «Ι. Β. ΚΑΜΠΑΣ Ε.Π.Ε.», αφού η υποβληθείσα 
προσφορά της είναι σύµφωνη µε τους όρους της αριθµ 482/2-2-2015 διακήρυξης της ∆/νσης 
Οικονοµικού. Η συνολική οικονοµική προσφορά της (µε δυνατότητα µέτρησης ΑΣ2,5 
διαζευκτικά και όχι ταυτόχρονα µετά του απαραίτητου εξοπλισµού) ανέρχεται σε ογδόντα έξι 
χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (86.900,00 €) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ή εκατόν έξι χιλιάδες 
οκτακόσια ογδόντα επτά ευρώ (106.887,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 

Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης της 
∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., που θα υποβάλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος ο µειοδότης, 
µετά από σχετική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί ηλεκτρονικά. 

3. Εγκρίνει την παράταση ισχύος των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων πριν 
την λήξη τους (9-08-2015) για περίοδο πέντε (5) µηνών και µέχρι την υπογραφή της 
σύµβασης από τον ανάδοχο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 988 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης οδικού δικτύου έτους 2015 της Π.Ε. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 73.500 € 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. οικ. 95552/3992/15-
7-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. 1/29-6-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης οδικού δικτύου έτους 2015 της Π.Ε. 
Εύβοιας», προϋπολογισµού 73.500 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των υποψηφίων προµηθευτών. 

2. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ» - Παραγωγή και 
Εφαρµογή Χρωµάτων, Σηµάνσεις – ∆ιαγραµµίσεις Οδών, ∆/νση: 10ο χλµ  Θεσσαλονίκης – 
Βέροιας, Ιωνία Θεσσαλονίκης, η οποία κατέθεσε την συµφερότερη προσφορά, ήτοι 42.516,18 
µε ΦΠΑ.  

Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
άρθρου 8 της διακήρυξης, βάσει του άρθ. 6, παρ.2 του Π.∆. 118/07, που θα προσκοµίσει η ως 
άνω αναδειχθείσα εταιρεία. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 989 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση, απόσυρση και καταστροφή του 
µηχανογραφικού εξοπλισµού της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιαφάνειας 
και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 92490/627/8-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Π.Σ.Ε. προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή για την αξιολόγηση, απόσυρση και καταστροφή του 

µηχανογραφικού εξοπλισµού της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, µε διάρκεια ισχύος ένα έτος, αρχοµένης από τη δηµοσίευση της σχετικής 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη ∆ιαύγεια, 
αποτελούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης, 
ως εξής: 
 

1. Αποστολόπουλο Γεώργιο, κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, ειδικότητας Πληροφορικής 
2. Βασιλόπουλο Αθανάσιο, κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, ειδικότητας Πληροφορικής 
3. Γαλάνη ∆ηµήτριο, κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, ειδικότητας Πληροφορικής 
4. Γαλάνη Αθανάσιο, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ειδικότητας ∆ιοικητικού 

 
Έργο της επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση του παλαιού υλικού που βρίσκεται 

παροπλισµένο σε χώρους της Υπηρεσίας και θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 
   α) Θα καταγράψει το παραπάνω υλικό κατά είδος και ποσότητες. 
   β) Θα το αξιολογήσει χωρίζοντάς το, αν αυτό είναι δυνατόν, σε δύο (2) κατηγορίες ως 
εξής: 

1. Υλικό χρήσιµο που για λόγους παλαιότητας δεν µπορεί να αξιοποιηθεί από τις  
Υπηρεσίες της Περιφέρειας και µπορεί να διατεθεί σε άλλους φορείς, όπως συλλόγους ή 
σχολεία.   
  2. Υλικό άχρηστο, το οποίο πρέπει να καταστραφεί . 

Ο εξοπλισµός προς καταστροφή και προς διάθεση θα καταγραφεί αναλυτικά σε 
πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 990 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αγαθών & υπηρεσιών, αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών, διαπραγµάτευσης για προµήθειες, εκτέλεση εργασιών ή 
παροχή υπηρεσιών και αξιολόγησης ενστάσεων, των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 96376/3566/16-
7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί τις παρακάτω τριµελείς επιτροπές παραλαβής αγαθών & υπηρεσιών, 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων διαγωνισµών, διαπραγµάτευσης για προµήθειες, εκτέλεση 
εργασιών ή παροχή υπηρεσιών και αξιολόγησης ενστάσεων, των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των οποίων 
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προέκυψαν µε δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το από 14-7-2015 πρακτικό, ως εξής: 
 
 Α) Επιτροπές παραλαβής υλικών, εξοπλισµού, εργασιών και υπηρεσιών για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 
1. Επιτροπή των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που στεγάζονται στο 

κεντρικό κτίριο (Υψηλάντου 1, Λαµία) και στο κτίριο της Πλατείας Ελευθερίας 3 στη Λαµία, 
αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 
 
� Συράκη Ευθύµιο, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Γραµµατέων, υπάλληλο της ∆/νσης 

Οικονοµικού, µε αναπληρωτή του τον Γαλάνη Αθανάσιο, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού, 
υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

� Κυρίτση Στυλιανή, κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης 
Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά της την Ξηρού Μαρούλα, κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού –
Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοίκησης. 

� Κοροδήµα Σέλια, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης 
Οικονοµικού, µε αναπληρωτή της τον Λάγιο Φώτιο, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – 
Γραµµατέων, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης.  
 

2. Επιτροπή ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού, αποτελούµενη από τα 
παρακάτω µέλη: 
 
� Κοτρώτσου Στυλιανή, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού, µε αναπληρώτριά της την Κουµπάρου 
Γεωργία, κλάδου Π.Ε. Τοπογράφων µηχανικών, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Ροδά Αθανάσιο, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού, µε αναπληρώτριά του την Αλεξοπούλου 
∆έσποινα, κλάδου Τ.Ε. ∆οµικών Έργων, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Γρίβα ∆ηµήτριο, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, υπάλληλο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού, µε αναπληρώτριά του την Παπαδηµητρίου Γεωργία, κλάδου 
Π.Ε. Χηµικών, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 
 

3. Επιτροπή της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 
 
� Κολοβό Φώτιο, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, µε 

αναπληρωτή του τον Ζιαγκοβά Αθανάσιο, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας 
∆/νσης. 

� Μπεζάτη Ευάγγελο, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων, µε αναπληρώτριά του την Φωτίου Αθανασία, κλάδου ∆.Ε. 
∆ιοικητικού – Γραµµατέων, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Μακρή Βασιλική, κλάδου Τ.Ε. Εργοδηγών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, µε 
αναπληρώτριά της την Μαλισόβα Περσεφόνη, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Γραµµατέων, 
υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

 
4. Επιτροπή της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, αποτελούµενη από τα παρακάτω 

µέλη: 
 
� Ζωβοΐλη Ιωάννη, κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του τον Μούρτζο Γεώργιο, κλάδου 
Π.Ε. Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Σπανό Γεώργιο, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτριά του την Χριστοπούλου Θεοδώρα, κλάδου 
Τ.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 
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� Θειακοδηµήτρη Αλεξάνδρα, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτριά της την Ντόβα Σταυρούλα, κλάδου 
∆.Ε. ∆ιοικητικού - Γραµµατέων, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 
 

5. Επιτροπή της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 
 
� Κούτρα Κωνσταντίνο, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, αναπληρωτή προϊστάµενο της 

∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας, µε αναπληρωτή του τον Μπλέτσα Ευάγγελο, κλάδου 
Π.Ε. Γεωτεχνικών, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

� Φλώρο Νικόλαο, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας, µε αναπληρώτριά του την Μακρυγιάννη Ευφροσύνη, κλάδου Π.Ε. 
Γεωτεχνικών, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

� Τζήκα Ιωάννη, κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτριά του την Καλτσούλα 
Ευαγγελία, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 
 

6. Επιτροπή της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 
 
� Ανεστοπούλου Κωνσταντίνα, κλάδου ∆.Ε. Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ, 

υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, µε 
αναπληρωτή της τον Νταή Κωνσταντίνο, κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας, 
υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Κατσίκα Ευαγγελία, κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλο της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτριά της την 
Μακρυγιάννη Ευφροσύνη, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Μαντζώρο Αναστάσιο, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού - Γραµµατέων, υπάλληλο της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτριά του την 
Καλτσούλα Ευαγγελία, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

 
7. Επιτροπή της ∆/νσης Κτηνιατρικής, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 

 
� Χριστοπούλου Κωνσταντίνα, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, υπάλληλο της ∆/νσης 

Κτηνιατρικής, µε αναπληρωτή της τον Νταή Κωνσταντίνο, κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων 
Γεωπονίας, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

� Νεοφωτίστου Παναγιώτα, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, υπάλληλο της ∆/νσης 
Κτηνιατρικής, µε αναπληρωτή της τον Μπλέτσα Ευάγγελο, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, 
υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

� Τσιγκόλη Χαράλαµπο, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, υπάλληλο της ∆/νσης Κτηνιατρικής, 
µε αναπληρώτριά του την Μακρυγιάννη Ευφροσύνη, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, 
υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

8. Επιτροπή των Υπηρεσιών της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης στη Π.Ε. Φθιώτιδας, 
αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 

 
� Καραγιάννη Χρυσάνθη, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης Ανάπτυξης 

Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτριά της την Μπουρούνη Ελένη, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού 
– Γραµµατέων, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Παπαγεωργίου Ηλία, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτριά του την Κολοβού Ελένη, κλάδου ∆.Ε. 
∆ιοικητικού – Γραµµατέων, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 
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� Πετροπούλου Αθανασία, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτριά της την Κοντογεώργου Βασιλική, 
κλάδου Π.Ε. Νοµικής, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

 
9. Επιτροπή της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας & του Κ.Τ.Ε.Ο. 

Φθιώτιδας, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 
� Σαντάρµου Άννα, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών – Γραµµατέων, υπάλληλο της ∆/νσης 

Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτριά της την Τσιρίγκα 
Ευσταθία, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Καρύδα Απόστολο, κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών, υπάλληλο της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του τον Μαρτάρα Βάϊο, κλάδου ∆.Ε. 
Τεχνικών, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Λιάλιου Μάρθα, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτριά της την Ορφανίδου 
Μαρία, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών – Γραµµατέων, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 
 

10. Επιτροπή του Τµήµατος της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας στην 
Αταλάντη, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 
 
� Τριανταφύλλου Λουκά, κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, υπάλληλο της 

∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας. 
� Κλωτσοτύρα Ιωάννη, κλάδου Τ.Ε. Τεχνικών Οχηµάτων, υπάλληλο της ∆/νσης 

Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας. 
� Αγγελούση Αικατερίνη, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών – Γραµµατέων, υπάλληλο της ∆/νσης 

Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Αναπληρωµατικό Μέλος: Τσατήρας ∆ηµήτριος, κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών Οχηµάτων, 
υπάλληλος της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

11. Επιτροπή της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 

 
� Τσιλίκα Βασιλική, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης 

∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτριά της την 
Ροντογιάννη Σοφία - Ειρήνη, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών – Γραµµατέων, υπάλληλο της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας. 

� Στεργιοπούλου Αικατερίνη, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών – Γραµµατέων, υπάλληλο της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας, µε αναπληρωτή της τον Καναούτη Ιωάννη, κλάδου Τ.Ε. 
Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Φθιώτιδας. 

� Καλτσά Αικατερίνη, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης 
Κοινωνικής Μέριµνας, µε αναπληρώτριά της την Κοντογιάννη Παναγιώτα, κλάδου Τ.Ε. 
Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 
 

12. Επιτροπή τεχνικής επιθεώρησης οχηµάτων – µηχανηµάτων & προµήθειας υλικών της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 
 
� Ζωβοΐλη Ιωάννη, κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του τον Χριστόπουλο Κωνσταντίνο, 
κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Μακρή Ηλία, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του τον Τσιαλαφούτα Νικόλαο, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών, 
υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Αγγρά Βασίλειο, κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του τον Σταυροµήτρο Σταύρο, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών, 
υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 
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13. Επιτροπή διαπίστωσης επισκευής οχηµάτων – µηχανηµάτων της ∆/νσης τεχνικών Έργων 

της Π.Ε. Φθιώτιδας, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 
 
� Πέτρου Χρήστο, κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του τον Τζουάνα Κωνσταντίνο, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών, 
υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Μακρή Ιωάννη, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του τον Τσιαλαφούτα Νικόλαο, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών, 
υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Τσιαχρή Άγγελο, κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του τον Σολδάτο Ιωάννη, κλάδου ∆.Ε. Τεχν. Οδηγών, 
υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 
 

14. Επιτροπή παραλαβής καυσίµων & λιπαντικών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 
 
� Μακρή Ιωάννη, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του τον Μιντζιβήρη Βασίλειο, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών, 
υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Αγγρά Παναγιώτη, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του τον Καραπέτσα Αθανάσιο, κλάδου ∆.Ε. Χειριστών 
Μηχανηµάτων Έργων, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Τσιαµπούλα Νικόλαο, κλάδου ∆.Ε. Χειριστών Μηχανηµάτων, υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του τον Χριστόπουλο Αθανάσιο, 
κλάδου ∆.Ε. Χειριστών Μηχανηµάτων, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 
 
Β) Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των 

διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 
 

� Πολύζο Μάριο, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης 
Οικονοµικού, µε αναπληρωτή του τον Μανόπουλο Γεώργιο, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Παπαευσταθίου Φώτιο, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, αναπληρωτή 
προϊστάµενο του τµήµατος προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοίκησης, µε αναπληρωτή του 
τον Κοφινά Ιωάννη, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλο της ίδιας 
∆/νσης. 

� Βαρελά – Ρούντου Μαρία, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Γραµµατέων, υπάλληλο της 
∆/νσης Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά της την Στιβαχτή Μαρία, κλάδου Π.Ε. 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοίκησης. 
 
Γ) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και 

προσφυγών του άρθρου 3, παρ. 2, του ν.2522/1997, αποτελούµενη από τα παρακάτω 
µέλη: 
 

� Σπαθούλα Εµµανουήλ, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης 
Οικονοµικού, µε αναπληρωτή του τον Σκούρα Γεώργιο, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 

� Πιλάτου Ελένη, κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού - Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης 
Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά της την Παλαιολόγου Βασιλική, κλάδου Τ.Ε. 
Πληροφορικής, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

� Σπηλιοπούλου Αρετή, κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης 
Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά της την Λύτρα ∆ήµητρα, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 
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Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά Υπάλληλος  

 
Γραµµατέας των Επιτροπών «αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των 

διαδικασιών διαπραγµάτευσης» & «αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 
118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3, παρ. 2, του ν. 2522/1997» ορίζεται η Κοµνηνού 
Ελένη, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού, µε 
αναπληρώτριά της την Ξηρού Μαρούλα, ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης 
∆ιοίκησης.  

Η διάρκεια των ανωτέρω επιτροπών είναι ετήσια µε έναρξη την ηµεροµηνία της 
απόφασης συγκρότησής τους. 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 991 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής επισιτιστικής ή/και βασικής υλικής 
συνδροµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 92475/3820/8-
7-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Συγκροτεί την παρακάτω τριµελή επιτροπή παραλαβής επισιτιστικής ή/και βασικής 

υλικής συνδροµής Π.Ε. Εύβοιας, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της οποίας προέκυψαν 
κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης (άρθρο 26 του Ν/4024/2011), σύµφωνα µε το από 7-7-2015 
πρακτικό, ως εξής: 

 
- Γαβρίλη Ελένη, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, αναπληρούµενη από την 

Ανδρίτσου Παρασκευή, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 
- Γιαννακού Αργυρώ, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, αναπληρούµενη από την Χατζηνάκη 

Βασιλεία, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, 
- Παπαδάκης Κωνσταντίνος, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, αναπληρούµενος από τον 

Στιβακτάκη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Τεχν. Γεωπονίας 
 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ο οποίος έχει διαφορετική αντίληψη για την 
βοήθεια που χρειάζεται να δοθεί, και δήλωσε ότι “είναι υπέρ της αξιοποίησης κάθε 
δυνατότητας µε διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες και κριτήρια, µε την συµµετοχή 
εκπροσώπων οργανώσεων και σωµατείων των συνταξιούχων”. Πρέπει, κατά τον 
υποφαινόµενο, “η ως άνω επιτροπή να συγκροτηθεί µε ενιαίο τρόπο από δηµόσιο οργανισµό, 
χωρίς την συµµετοχή επιχειρηµατιών, Μ.Κ.Ο και εκκλησίας”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 992 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής τροφίµων και της βασικής υλικής 
συνδροµής, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδροµή για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», Π.Ε. 
Βοιωτίας.  
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 2091/15-7-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
                                  αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Συγκροτεί την παρακάτω τριµελή επιτροπή παραλαβής τροφίµων και της βασικής 
υλικής συνδροµής, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστική και Βασική 
Υλική Συνδροµή για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», Π.Ε. 
Βοιωτίας, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της οποίας προέκυψαν κατόπιν δηµόσιας 
κλήρωσης (άρθρο 26 του Ν/4024/2011), σύµφωνα µε το από 9-7-2015 πρακτικό, ως εξής: 

 
1. Μπλουγουρά Αθηνά, κλάδου ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας, µε βαθµό ∆΄, 

υπάλληλο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας, µε 
αναπληρώτριά της την Γιαννάκη Μαγδαληνή, κλάδου ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας, 
µε βαθµό ΣΤ΄, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης, 

2. Καλαντζή Ιωάννη, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων Ι∆ΑΧ, υπάλληλο της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή του τον Μπαρκώση 
∆ηµήτριο,  κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµό Γ΄, υπάλληλο της ίδιας ∆ιεύθυνσης, 

3. Σαχίνη Αρχοντούλα, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, µε αναπληρωτή της τον Πούλο 
Κωνσταντίνο, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων, µε βαθµό Β΄, υπάλληλο της ίδιας 
∆ιεύθυνσης. 

Η ισχύς της εν λόγω επιτροπής ορίζεται µέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι έχει διαφορετική 

αντίληψη για την βοήθεια που χρειάζεται να δοθεί και τόνισε ότι “είναι υπέρ της αξιοποίησης 
κάθε δυνατότητας µε διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες και κριτήρια, µε την συµµετοχή 
εκπροσώπων οργανώσεων και σωµατείων των συνταξιούχων”. Πρέπει, κατά τον 
υποφαινόµενο, “η ως άνω επιτροπή να συγκροτηθεί µε ενιαίο τρόπο από δηµόσιο οργανισµό, 
χωρίς την συµµετοχή επιχειρηµατιών, Μ.Κ.Ο και εκκλησίας”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 993 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση α) διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017» για τα άγονα τµήµατα της υπ’ 
αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 διακήρυξης, β) των όρων της οικείας διακήρυξης και γ) 
σύντµησης της προθεσµίας διενέργειας του σχετικού διαγωνισµού, λόγω του κατεπείγοντος. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 95709/2722/15-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του 

έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των 
σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017» για τα άγονα τµήµατα της υπ΄αριθµ. 
57496/1591/30-04-2015 διακήρυξης, µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή, 
προϋπολογισµού 209.986,09 € µε Φ.Π.Α.,  

2. τους όρους του διαγωνισµού, όπως αναφέρονται στο σχέδιο της διακήρυξης, 
3. την σύντµηση της προθεσµίας διενέργειας του διαγωνισµού σε δέκα πέντε (15) 

ηµέρες από τριάντα (30), όπως ορίζει το Π.∆. 118/07, (άρθρο 10, παρ.1, εδαφ.α), λόγω του 
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κατεπείγοντος, δεδοµένης της έναρξης του σχολικού έτους στις 11 Σεπτεµβρίου 2015 και της 
άµεσης ανάγκης για την έγκαιρη µεταφορά µαθητών κατά την έναρξη των µαθηµάτων. 
 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 994 
 
ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-
2017, του αδιάθετου δροµολόγιου (ΤΜΗΜΑ 43) που προέκυψε από τον ηλεκτρονικό διεθνή 
ανοικτό διαγωνισµό της 19ης Μαΐου 2015, συνολικού προϋπολογισµού 55.783,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου 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. 96182/4667/16-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 2/16-7-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 
2015-2016 και 2016-2017, του αδιάθετου δροµολόγιου (ΤΜΗΜΑ 43) που προέκυψε από τον 
ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισµό της 19ης Μαΐου 2015, συνολικού προϋπολογισµού 
55.783,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο του φακέλου 
«Οικονοµική προσφορά» του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου Μπρούµα Γεωργίου. 

2. Αναδεικνύει µειοδότη για το αδιάθετο δροµολόγιο (ΤΜΗΜΑ 43) τον Μπρούµα 
Γεώργιο του Σπυρίδωνα, µε τελική τιµή 166,60 € πλέον ΦΠΑ (ηµερήσιο κόστος δροµολογίου). 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την υποβολή από τον αναδειχθέντα 
µειοδότη των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται στην αριθµ. 05/2015 
διακήρυξη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 995 
 
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση αποδοχής παραχώρησης κατά χρήση και κυριότητα ενός (1) αυτοκινήτου 
από τον Ε.Φ.Ε.Τ. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 96959/3597/17-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
1. Αποδέχεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του αριθµ. 242/1996 Π.∆. 

(ΦΕΚ 179/Α’), την παραχώρηση κατά χρήση και κυριότητα ενός (1) αυτοκινήτου τύπου 
SKODA OCTAVIA/COMPI/ST. WAGON, µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3878 από τον Ε.Φ.Ε.Τ. 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
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2. Εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων – Τµήµα Συγκοινωνιακών 
Έργων, Αγγρά Βασίλειο, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται 
για την ένταξη του παραπάνω αυτοκινήτου στον στόλο των αυτοκινήτων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας, διαγραφή από τα µητρώα του ΕΦΕΤ 
κλπ).  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 996 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου 
(διοικητηρίου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 96807/3577/17-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
                                   

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το από 15/7/2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης του 
κεντρικού κτιρίου (διοικητηρίου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Υψηλάντη 1, Λαµία), που 
αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και του φακέλου «Οικονοµική 
Προσφορά» της µοναδικής συµµετέχουσας στον επαναληπτικό διαγωνισµό εταιρείας «ΑΡ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

2. Αναδεικνύει µειοδότη, µετά και από διαπραγµάτευση της τιµής, την εταιρεία «ΑΡ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε τον διακριτικό τίτλο «GROUP CENTER HELLAS-
SECURITY ENERGIE E.E.» και µε τιµή προσφοράς 29.308,44 € (είκοσι εννέα χιλιάδες 
τριακόσια οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ) για όλη τη παροχή του έργου του 
θέµατος.  
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “πρόκειται για 
ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 997 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού του έργου (υπηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική 
Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 243.540,00 € 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. 83307/1833/15-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

                                 αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/29-05-2015 έως 26-06-2015 πρακτικό της επιτροπής του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού του έργου (υπηρεσίας) µε τίτλο: «Προβολή Θεµατικών 
Μορφών Τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,  
προϋπολογισµού 243.540,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων. 
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2. Απορρίπτει – δεν αποδέχεται τις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων, ήτοι των 
εταιρειών “INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.” και 
“ΒΑΝΙ∆ΗΣ Χ.ΙΩΑΝΝΗΣ”, διότι είναι µη κανονικές, δηλαδή παρουσιάζουν ελλείψεις και 
εσφαλµένα δικαιολογητικά, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω 
πρακτικό, και εποµένως περιέχουν όρους αντίθετους προς τη διακήρυξη (επί ποινή 
αποκλεισµού), µε αποτέλεσµα οι οικονοµικοί φορείς να κρίνονται µη επαρκείς για τη συνέχιση 
του διαγωνισµού στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για την ολοκλήρωση 
του πρώτου σταδίου του διαγωνισµού. 

Kατά της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής (Οικονοµική Επιτροπή Π.Σ.Ε.) οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να κάνουν χρήση του όποιου ένδικου βοηθήµατος, ένστασης  
προβλέπεται από την νοµοθεσία, όπως αυτό περιγράφεται στο κεφάλαιο Β.2.8 Ενστάσεις-
Προσφυγές της υπ΄αριθµ.1∆ΑΠ/2015 διακήρυξης. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι έχει διαφορετική 
αντίληψη για την Προβολή Θεµατικών Μορφών Τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και επισήµανε ότι “εν λόγω υπηρεσία δεν µπορεί να γίνεται 
αποσπασµατικά, χωρίς κεντρικό σχεδιασµό και χωρίς προσανατολισµό για την ενίσχυση της 
µικρής οικογενειακής επιχείρησης και των αυτοαπασχολουµένων”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 998 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 95531/2711/15-7-
2015 & 95780/2724/16-7-2015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και την δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό 

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

 
α/α 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Π/Υ 
(ποσό µε 
Φ.Π.Α. σε 
ευρώ) 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗ

ΝΙΑ 
ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Ηµιφορτηγό ΚΗΥ 9375 
Ελαστικά τεµ 4 τύπος 
MAXXIS MT 754 
(205-16)    

10/7/2015 541,20 

   ΣΥΝΟΛΟ(1) 541,20 

Ηµιφορτηγό ΚΗΥ 3753 
Ελαστικά τεµ 4 τύπος 
MAXXIS MT 754 
(205-16)    

10/7/2015 541,20 

   ΣΥΝΟΛΟ(2) 541,20 
Ηµιφορτηγό ΚΗΥ 9375 Αµορτισέρ 26/6/2015 349,62 

1.432,02 
ευρώ 
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4,µπαλάκια 
ακραξονίου 2 

   ΣΥΝΟΛΟ(3) 349,62 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.432,02 

Σχετ. το υπ΄αριθµ. 93938/2683/10-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

Ηµιφορτηγό  18/6/2015 ΚΗΥ 9375 110,70 
  ΣΥΝΟΛΟ 110,70 
Σχετ. το υπ’ αριθµ. 93938/2683/10-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

110,70 
ευρώ 

3 δαπάνη για την προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού (αναγόµωση 
πυροσβεστήρων) για τις ανάγκες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της ΠΕ 
Ευρυτανίας 
Σχετ. έγγραφο: το υπ΄αριθµ. 90033/2431/3-7-2015  της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1642 

83,64 
ευρώ 

4 δαπάνη για τον φωτισµό των γραφείων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθώς και των 
γραφείων των ∆/νσεων Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης στον Νοµό.  
Φορέας – ΚΑΕ  : 073 – 0832 «Ηλεκτρική ενέργεια». 

25.000,00 
ευρώ 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 999 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για πληρωµή έργων από τις ∆ηµόσιες 
Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 95540/2712/16-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
                                

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη και δέσµευση πίστωσης για πληρωµή των παρακάτω έργων από 

τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε ευρώ 

 
 
 
 
1 

5η εντολή πληρωµής του έργου: «Άρση καταπτώσεων –
αποκατάσταση βλαβών τεχνικών και ασφαλτόστρωση 
δρόµου ∆ιπόταµα-Χελιδόνα». 
Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ366 – 2015ΕΠ36600004 
Προϋπολογισµός : 950.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 955.873,35 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 921.475,23 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 34.398,12 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες». 
Ανάδοχος  : ΜΕΝΤΩΡ  ΑΤΕ 

 
 
 
 
 

34.398,12 ευρώ 
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2 

5η εντολή πληρωµής του έργου: «Βελτίωση επικινδύνων 
τµηµάτων δρόµου Άγραφα - Αγία Κυριακή - όρια Νοµού 
Καρδίτσας». 
Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ366 – 2015ΕΠ36600005 
Προϋπολογισµός : 600.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 617.338,53 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 577.823,34 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 39.515,19 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες». 
Ανάδοχος  : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 
 
 
 

39.515,19 ευρώ 

 
 
 
 
 
 
3 

3η εντολή πληρωµής του έργου: «Βελτίωση και 
ασφαλτόστρωση του δρόµου Χρύσω-Άγιος ∆ηµήτριος». 
Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ366 – 2015ΕΠ36600008 
Προϋπολογισµός : 780.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 412.303,98 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 121.436,94 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 87.157,78 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 203.709,26 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες». 
Ανάδοχος  : ΡΟΥΜΠΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 

 
 
 
 
 

87.157,78 ευρώ 

 
 
 
 
 
 
4 

9η εντολή πληρωµής του έργου: «Μετατροπή κτηρίου 
παλαιού ∆ασαρχείου σε ιστορικό και λαογραφικό µουσείο». 
Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ366 – 2015ΕΠ36600006 
Προϋπολογισµός : 499.543,44 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 497.179,11 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 484.540,02 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 12.639,09 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9454 «Τουρισµός-Μουσεία-Μνηµεία-
Εκπαίδευση». 
Ανάδοχος : Κ/Ξ Ι.Θ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - Γ.Χ.  
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 

12.639,09 ευρώ 

 
 
 
 
 
 
5 

15η εντολή πληρωµής  του έργου: «Ο∆ΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑ∆Α – 
ΑΓΡΑΦΑ – Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 
Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ 766 
Προϋπολογισµός : 12.000.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 6.634.107,59 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 4.160.000,00 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 200.000,00 ευρώ 
Μερική εξόφληση  λογαριασµού = 90.000,00 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 2.274.109,59 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9453 «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 
Ανάδοχος  : Κ/Ξ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-∆ΟΜΙΚΗ 
ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ 

 
 
 
 
 

200.000,00 ευρώ 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1000 

 
ΘΕΜΑ 45ο: 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. 96170/4024/16-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
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                              αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και την διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, 

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια και αντικατάσταση φυτών και φθαρµένων γλαστρών στο 
κτίριο του ∆ιοικητικού Μεγάρου της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 

474,60 

2. ∆απάνες δηµοσιεύσεων των υπηρεσιών της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0841 (σχετ. αρ. πρωτ. 95278/3974/15-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της ΠΕ Ευβοίας) 

2.000,00 

3. Καταβολή χρηµατικής ποινής υπέρ της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΒΛ. ΣΚΟΛΙ∆Η 
ΕΠΕ» βάσει της 78/2012 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Χαλκίδας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0892 (σχετ. αρ. πρωτ. 
3687/18-11-2014 βεβαίωση περί µη άσκησης ένδικου µέσου του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας) 

300,00 
 

4. Επιδόσεις εγγράφων και δικογράφων από δικαστικούς επιµελητές για τις 
ανάγκες της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0894 
(σχετ. αρ. πρωτ. 95287/3975/15-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
- Οικονοµικού της ΠΕ Ευβοίας) 

2.000,00 

 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην 
εκείνης µε α/α 3, και ζήτησε “να διερευνηθεί και να καταλογιστεί το λάθος”. 
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1001 
 
ΘΕΜΑ 46ο: 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. 96172/4025/16-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α. την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης, για την πληρωµή των παρακάτω 

πιστοποιήσεων - λογαριασµών έργων και µελετών του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας (Ε.Φ. 02071), ως εξής:  
 
α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / Προµηθευτής Ποσό σε € Κ.Α.Ε 

 

 

1 

 6ος  λογαριασµός της µελέτης: 
«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
∆ήµου Αιδηψού Ν. Ευβοίας». – 
ΕΣΠΑ. 
Σχετ: 2408/14-7-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

1. ∆. ΜΠΑΜΠΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 
2. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ 
3. Α. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 
4. Γ. ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ 

 
 
 

14.673,65 

 
 
 

9455 
 
 
 

 

Προϋπολογισµός Έργου:  277.040,28  
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  216.418,25 
Παρών Λογαριασµός          14.673,65 
Σύνολο:                             231.091,90 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:        45.948,38 
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2 

8ος λογαριασµός της µελέτης: 
«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
∆ήµου Ελυµνίων Ν. Ευβοίας». 
– ΕΣΠΑ.  
Σχετ: 2409/14-7-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

1. PLAS Α.Ε. 
2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
3. ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 

32.883,66 

 
 
 

9455 
 

Προϋπολογισµός Έργου:      306.503,70 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:      256.105,68 
Παρών Λογαριασµός:              32.883,66 
Σύνολο:                                  288.989,34 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:             17.514,36 

 
Β. την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης (Ε.Φ. 02071) για πληρωµή των παρακάτω 

έργων, ως εξής: 
 

α/α Ενάριθµο Τίτλος έργου Ποσό σε € Κ.Α.Ε 

1 2000ΕΠ06600026 
∆απάνες εκτός έδρας κίνησης και 
οδοιπορικά έξοδα και αµοιβές υπαλλήλων 
(ΠΙΝ.Ο) (π.κ. 2066026) 

1.000,00 9417 

2 2011ΕΠ05620002 

∆απάνες εκτός έδρας κίνησης και 
οδοιπορικά έξοδα και αµοιβές υπαλλήλων 
που προκύπτουν κατά την υλοποίηση 
έργων της ΣΑΕΠ 056/8 (τ.ε. 
2010ΕΠ05680031) 

38.500,00 9417 

3 2011ΕΠ05620004 

∆απάνες εκτός έδρας κίνησης και 
οδοιπορικά έξοδα και αµοιβές υπαλλήλων 
που προκύπτουν κατά την υλοποίηση 
έργων της ΣΑΝΑ 011/8 (τ.ε. 
2010ΝΑ01180008) 

18.571,74 9417 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1002 
 

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων), Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 96177/4026/16-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 
                                αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης, ύψους πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ 
(549,00€), για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη 
µεταβίβασης οχηµάτων), που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Εύβοιας οικονοµικού έτους 2015, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων”, 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ 

1 ΠΑΤΕΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ALPHA 39,00 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ALPHA 135,00 
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3 ΜΑΚΡΗ  ΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ALPHA 30,00 

4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 120,00 

5 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30,00 

6 HAYDER SAJJAD GHFOOR ALPHA 165,00 

7 HEBEJA RENATO FATMIR ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 549,00 
 
        Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1003 
 
ΘΕΜΑ 48ο: 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. 95802/4654/16-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ενός τόνερ  για το  φωτοτυπικό 

Μηχάνηµα της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ  
(ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111 

167,00 

2. δαπάνη για την πληρωµή  προµήθειας πυράντοχων πορτών στον 
υποσταθµό της ∆ΕΗ στο παλαιό κτίριο της Π.Ε Φωκίδας.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

4.450,00 

3. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τριών (3) τόνερ  55 A laser jet 
P 3015 για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ 
ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111  

525,00 

4. δαπάνη για την επισκευή και συντήρηση εκτυπωτή SAMSUNG της 
∆/νσης Μεταφορών και επικοινωνιών (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ 
ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0869 

36,90 

5. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για πέντε 
φωτοτυπικά Μηχανήµατα της Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ (COPYFOT, ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΑΜΑΡΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329 

922,50 

6. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το  
φωτοτυπικό Μηχάνηµα του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας 
Ευπαλίου  της Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ  (COPYFOT, ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329 

196,80 

7. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας  ενός τόνερ  για το  
φωτοτυπικό Μηχάνηµα της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
(COPYFOT, ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111 

70,00 

8. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας διαφόρων Υλικών για το 
πρόγραµµα ∆ακοκτονίας.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

700,00 

9. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τόνερ για τις ανάγκες της 175,00 
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∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού (οικονοµικό, Γραµµατείας)  
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111  

10. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο (2) σηµαιών για τις 
ανάγκες της Π.Ε Φωκίδας.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699           

61,50 

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

1.210,00 

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

517,18 

13. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών δύο (2 ) υπαλλήλων, της  
∆/νσης ∆ιοικητικού –Οικονοµικού  για το µήνα Ιούλιο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

366,00 

14. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών Εννιά  (9 ) υπαλλήλων, της 
∆/νσής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και του τµήµατος 
Περιβάλλοντος  για τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

2.367,02 

15. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (1) υπαλλήλου της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής για συµµετοχή σε 
σεµινάριο το µήνα Ιούλιο . 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

138,08 

16. δαπάνη για την πληρωµή υπερωριακής αποζηµίωσης τεσσάρων (4) 
υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ 
Φωκίδας στα πλαίσια του προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2015, 
µηνών Ιουνίου Ιουλίου 2015  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0511 

1.071,94 

17. δαπάνη για την πληρωµή για ανανέωση για δύο έτη χρήσης domain 
names fokida.gr και Φωκίδα gr (Ο.Τ.Ε.)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0899 

63,98 

18. δαπάνη για την πληρωµή επισκευής και συντήρησης τεσσάρων 
φωτοτυπικών Μηχανηµάτων της Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ (ΤΣΕΛΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869 

369,00 

19. δαπάνη για την πληρωµή ηλεκτρολογικών εργασιών στον 3ο όροφο 
του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Φωκίδας (Καψάλης Αναστάσιος).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851 

30,00 

20. δαπάνη για την πληρωµή δηµοσιεύσεων άγονων διαγωνισµών 
καυσίµων  της Π.Ε. Φωκίδας.  
1 BCC 777,98 
2 Η  ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 129,84 
3 ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 307,75 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0841 

1.215,32 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1004 

 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 3161/16-7-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
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 Εγκρίνει την δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης - δέσµευση πίστωσης) για αγορές, 
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 

 

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1. Πληρωµή δαπάνης για επιστροφή ποσού στον Περιβολά Σταµάτιο  

του Νικολάου  από µη χρήση παραβόλου µεταβίβασης αυτοκινήτου 
ΥΒΟ 3491 το οποίο κατατέθηκε µε το αριθµ. 68/03-06-2015 
καταθετήριο. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 3199 

165,00 

2. Πληρωµή δαπάνης για έλεγχο και αναγόµωση πυροσβεστήρων  και 
τοπικών συστηµάτων αυτόµατης πυρόσβεσης των κτιρίων 
Λειβαδιάς, Θήβας και Αλιάρτου   
Σχετ. Προσφορές τις 18-6-2015 και 26-06-2015.  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0869 

1.362,47 
 

3. 
 

Πληρωµή δαπάνης για  εργασία και ανταλλακτικά των κλιµατιστικών 
µονάδων της Θήβας (FREON 1.600,00€, 3 πλακέτες τροφοδοσίας 
1.300,00€, χαλκοσωλήνα, 350,00€ και εργασία επισκευής 700,00€) 
µε απευθείας ανάθεση  στην οικονοµικότερη από τις υποβληθείσες 
προσφορές, στον Πετσαλάκη Κ. ∆ρόσο 
Σχετ. Προσφορά της 9-7-2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0899, 1329 

3.950,00 

4. Πληρωµή δαπάνης για service φωτοτυπικού µηχανήµατος για τις 
ανάγκες της  ∆ιεύθυνσης  Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Σχετ. το αρ. 6020/6-7-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1329 

180,00 

5. Πληρωµή δαπάνης για επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικού 
µηχανήµατος  για τις ανάγκες της  ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Τµήµα 
Εµπορίου & Τουρισµού 
Σχετ. το αρ. 3505/9-7-2015 έγγραφο ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Τµήµα 
Εµπορίου & Τουρισµού  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0869, 1329 

303,81 

6. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά  για το ΚΥ 3921-
ΜΕ  µηχ/τος τύπου LIEBHERR (Προωθητήρας)  
Σχετ: το µε αριθµ. πρωτ. 2669/3-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  0869, 1321 

371,45 

7. Πληρωµή δαπάνης για αγορά µελανιών για τις ανάγκες της  
∆ιεύθυνσης Οικονοµικού - ∆ιοικητικού για την διενέργεια των 
εκλογών   
Σχετ.  Προσφορά της 1-7-2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111 

849,68 

8. ∆έσµευση πίστωσης για πρόσληψη ατόµων µε δίµηνη απασχόληση 
ύστερα από την έγκριση του Περιφερειακού Συµβουλίου 7ης 
συνεδρίασης 5Ο θέµα  15-7-2015 
Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0342  11.112,00 
Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0352   2.840,00 

 
13.952,00 

9. Ορισµός του συµβολαιογράφου Γεωργίου Πασσά και πληρωµή 
δαπάνης για την αποτίµηση της περιουσίας της Π.Ε. Βοιωτίας 
ύστερα από την αριθµ. 419/ 5-5-2015 ΠΡ. 9 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0894 

600,00€ 
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     Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1005 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση πληρωµής δαπάνης έργου του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 3162/16-7-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης ποσού 8.039,28€ για το υποέργο µε τίτλο: 

«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών» του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΚΑΠ – ΣΑΕΠ 
066 της Π.Ε. Βοιωτίας, η οποία αφορά δαπάνες αποχιονισµού του οικονοµικού έτους 2012.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1006 

 
ΘΕΜΑ 51ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 843/29-6-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπάνης για συνδιοργάνωση, µε τον Ελληνικό Ορειβατικό 
Σύνδεσµο – Τµήµα Κυριακίου, του ετήσιου Μουσικού Φεστιβάλ ∆άσους, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2047/16-7-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

                                 αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Τροποποιεί την υπ’ αριθµ 843/29-6-2015 απόφασή της περί έγκρισης δαπάνης για  

συνδιοργάνωση, µε τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσµο – Τµήµα Κυριακίου, του ετήσιου 
Μουσικού Φεστιβάλ ∆άσους, Π.Ε. Βοιωτίας, ως προς την ηµεροµηνία διεξαγωγής του, η 
οποία µετατίθεται (σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 81/2015 έγγραφο του Ελληνικού Ορειβατικού 
Συνδέσµου – Τµήµα Κυριακίου), µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 
Αυγούστου 2015 στην Αρβανίτσα Ελικώνα. 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1007 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3536/16-7-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
A. την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, 

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

 
1 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την εκτύπωση 20 

µπλοκ βεβαίωσης οφειλής τελών της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής. 
Σχετικό: ΤΚ 3916/25-06-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843 

 

     295,20 
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2 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την εκτύπωση 20 
τριπλότυπων µπλοκ συγκεντρωτικών δελτίων συλλήψεως δάκων 
και 70 διπλότυπων µπλοκ ηµερησίων δελτίων συλλήψεως δάκων.  
Σχετικό: 94710/7852/14-07-2015 έγγραφο της ∆/νσης  Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843 

     713,40 

 

3 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την διαπίστευση 
δύο θερµοµέτρων βαθείας κατάψυξης Ποιοτικού Ελέγχου.  
Σχετικό: 95653/7904/15-07-2015 έγγραφο της ∆/νσης  Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5244 

  

   250,00 

4 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια 
παγίδων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού καθώς και συνοδών 
υλικών (φεροµόνες) για το τµήµα  Ποιοτικού Ελέγχου στα πλαίσια  
του προγράµµατος Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωµένης 
φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας της χώρας, για το έτος 
2014. Σχετικό: 95653/7904/15-07-2015 έγγραφο της ∆/νσης  
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5244 

 

 

    970,00 

5 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για εκτυπώσεις  στα 
πλαίσια του προγράµµατος Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολο-
κληρωµένης φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας. 
Σχετικό: 95653/7904/15-07-2015 έγγραφο της ∆/νσης  Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5244 

  

     200,00 

6 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια 
υλικών συσκευασίας για την κάλυψη αναγκών για δειγµατοληψίες 
της ∆/νσης Κτηνιατρικής. 
Σχετικό:1113/15-07-2015 έγγραφο της ∆/νσης  Κτηνιατρικής.. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5244 

 

    420,00 

7 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την κάλυψη 
µισθοδοσίας ενός ατόµου κλάδου ΥΕ Εργατών µε σχέση εργασίας 
Ι∆ΟΧ (34 ηµεροµίσθια) για το πρόγραµµα καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς. 
 Σχετικό:94256/1948/13-07-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοίκησης. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0341                                  1.200,00 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0351                                     360,00 

 

 

 1.560,00 

8 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την πληρωµή 
προσωπικής διαφοράς αποσπασµένων υπαλλήλων στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0221 

 

     500,00 

9 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την πληρωµή 
εργοδοτικών εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς (εκτός ΙΚΑ) 
αιρετών, ειδικών συµβούλων και υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0292 

 

18.000,00 

10 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την πληρωµή 
αποζηµίωσης σπουδαστών ΤΕΙ που πραγµατοποιούν πρακτική 
άσκηση  στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0385 

 

  1.000,00 

 
B. την πληρωµή δαπάνης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και για παροχή 

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 
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1 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών και προµήθεια 
ανταλλακτικών του ΚΗΗ 2721 αυτοκίνητο που χρησιµοποιεί ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετικό:93428/1083/09-07-2015 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη. 
ΕΦ 01.073   Κ. Α. Ε  0861, 1321, 1511 

     

   191,95 

 

 
2. ∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 531/5-05-2015 απόφασή της και συγκεκριµένα την δαπάνη 

µε α/α β.1 που αφορά “Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών και προµήθεια 
ανταλλακτικών του ΚΗΗ 2721 αυτοκινήτου που χρησιµοποιεί ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας”, ως προς το ποσό, από το εσφαλµένο 294,02 €, στο ορθό 931,92 € (ΕΦ 01073 
ΚΑΕ 0861, 1321, 1511). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1008 

 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό                 
Προϋπολογισµό για την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια εξοπλισµού για την ένταξη του 
νέου ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών 
(ΜΑΝ) Λαµίας. 
(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. 90655/3314/16-7-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

                               αποφασίζει οµόφωνα 
       Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης ποσού 12.800,00 

€, για δικτυακές και χωµατουργικές εργασίες για την επέκταση οπτικού δικτύου (ΚΑΕ 0869) 
και ποσού 950,00 €, για προµήθεια εξοπλισµού (ΚΑΕ 1725), προκειµένου να υπάρχει φυσική 
πρόσβαση του νέου ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρώην ΜΕΡΥΠ) στο 
Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) Λαµίας, µε στόχο την διασύνδεση του Φορέα σε 
δίκτυο υψηλού επιπέδου ποιότητας, αξιοπιστίας και ταχύτητας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1009 
 
 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελεσµάτων του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 
211.836,41 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 10912/17-7-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
                                

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 3/15-7-2015 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισµού για το έργο µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
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καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας» προϋπολογισµού 
211.836,41 € µε ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει οριστικά τον διαγωνισµό: 
α) για το τµήµα Α της προκήρυξης στον «ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΟΪΤΣΑΝΟ», µε προσφερόµενη 

τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο 0,032 ευρώ, 
β) για το τµήµα Γ της προκήρυξης στην υπό σύσταση Κ/ΞΙΑ «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – 

ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», µε προσφερόµενη τιµή ανά προ-
στατευόµενο ελαιόδεντρο 0,035 ευρώ. 

3. ∆εν κατακυρώνει οριστικά τον διαγωνισµό για το τµήµα Β της προκήρυξης στην υπό 
σύσταση Κ/ΞΙΑ «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», µε 
προσφερόµενη τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο 0,032 ευρώ, λόγω µη ηλεκτρονικής 
υποβολής σε µορφή pdf στο ΕΣΗ∆ΗΣ των απαραιτήτων δικαιολογητικών που περιγράφονται 
στο άρθρο 4.1.6. της προκήρυξης (πίνακας ΙΙ του παραρτήµατος ∆). 
 4. Ματαιώνει οριστικά (παρ. ζ, άρθρου 21 Π∆ 118/07) τον διαγωνισµό για το τµήµα ∆ 
της αριθµ. 5295/22-04-2015 διακήρυξης, λόγω µη ύπαρξης αντικειµενικών συνθηκών 
(ποσοστό καρποφορίας ελαιοδένδρων µικρότερο του 25%) για την εφαρµογή ψεκασµών και 
διακόπτει την σχετική διοικητική διαδικασία. 
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1010 
 

Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται 
η παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, 
ως ακολούθως: 
 

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

Βασίλειος Φακίτσας 
 

Κων/νος Καραγιάννης  
 

     Ιωάννης Αγγελέτος 
             
            Γεώργιος Γκικόπουλος 
  

                           Ιωάννης Περγαντάς 
 
        Χαράλαµπος Κατσαρός 

ΑΔΑ: ΩΨΤΣ7ΛΗ-Ω2Ο


		2015-07-31T09:51:57+0300
	Athens




