
1 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      

                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ            
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 
 
Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Αρ. τηλεφ. 
Αρ. FAX 
E-mail 

: Λ. Καλυβίων 2 
: 35 132 Λαμία 
: Ιππολύτη Μπαλκούρα 
: Ζωή Σύψα 
: 22313-54706-707 
: 22313-54715 
: oikon.epitropi@pste.gov.gr 
 
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 31ης Οκτωβρίου 2016 
Αριθμός Πρακτικού 43 

 
Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος), 

σήμερα στις 31 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 (ΑΔΑ: 
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.) 170413/1976/25-10-2016 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα 
τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 41/17-10-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου ή μη για απόκρουση προσφυγής της Αγγελικής Μαρανδιανού και 
λοιπών (συν. 5 προσφεύγοντες), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

 

 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & 
Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική 
περίοδο 2015-2017». 
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ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ 
βαθμού της χώρας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το πρόγραμμα δημοσιών επενδύσεων για 
την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για την χρονική περίοδο 2015-2016-2017». 
 
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του 
υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης 
στην περιοχή “ΚΛΟΒΙΝΟ” της Εθνικής Οδού (της Ν.Ε.Ο. Ιτέας Ναυπάκτου) του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 200.000 € με 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του 
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και στηθαίων 

ασφαλείας επί της οδού Αριθμ. 4 Δεσφίνα έως όρια νομού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 
40.000,00 με Φ.Π.Α. (εξ’ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 9o: Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: 
«Μελέτη έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου Π. Λήλαντα Ν. 
Εύβοιας», προεκτιμώμενης αμοιβής 384.871,58 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 
3316/05. 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση από πλευράς σκοπιμότητας, της ανάθεσης της «γενικής υπηρεσίας» με τίτλο: 
«Καταγραφή της υφιστάμενης γεωγραφικής κατανομής των εδρών των ΕΔΧ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, καταγραφή & ανάλυση των χωρικών δεδομένων, καταγραφή του κομίστρου σε 
βασικούς άξονες, του κόστους λειτουργίας οχημάτων & προσωπικού, ανάλυση των εναλλακτικών 
μέσων μετακίνησης & υποστήριξη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την βελτιστοποίηση 
των μετακινήσεων με ΕΔΧ & τον επανακαθορισμό των εδρών τους, με εργαλεία χωρικής ανάλυσης 
G.I.S.», σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118 – απευθείας ανάθεση, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147Α/8-8-2016). 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγοντα αντιπλημμυρικά 
έργα στον Σπερχειό ποταμό και τους συμβάλλοντες χείμαρρους σε αυτόν», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού 
τοπικής κοινότητας Αγ. Δημητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.950.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
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ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 8/2016 και 9/2016 πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση 
αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών παντο-
πωλείου, ελαιόλαδου, ειδών κρεοπωλείου, βρεφικών τροφών, οπωροκηπευτικών για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον 
Νομό Ευρυτανίας», συνολικού προϋπολογισμού 165.948,72 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά 
πεντακοσίων πενήντα τόνων (550 t) άλατος για την αντιμετώπιση παγετού», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας για την «Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος 
διαγράμμισης & υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση επιπλέον δαπάνης για την «Προμήθεια άλατος έτους 2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού 3 - κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού, ηλεκτρονικού, 
επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών της Π.Ε. 
Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητάς της», συνολικού προϋπολογισμού 
134.737,20 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5229/20-10-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, περί έγκρισης τροποποιήσεων - καταργήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 2016-2017. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 159056/2001/10-10-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 19/2016 πρακτικού της επιτροπής 
διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη μειοδότη των αγόνων τμημάτων του Πρόχειρου, του 
Επαναληπτικού Πρόχειρου και της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για το έργο: «Μεταφορά 
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, του σχολικού έτους 2016-
2017». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.). 

 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργου από τις Δημόσιες Επενδύσεις της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1448/26-9-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί, έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1525/10-10-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί, έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας.  
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, εργασίες της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2016, για την «Καταγραφή της υφιστάμενης γεωγραφικής 
κατανομής των εδρών των ΕΔΧ της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καταγραφή και ανάλυση των 
χωρικών δεδομένων, καταγραφή του κομίστρου σε βασικούς άξονες, του κόστους λειτουργίας 
οχημάτων και προσωπικού, ανάλυση των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης & υποστήριξης των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την βελτιστοποίηση των μετακινήσεων με ΕΔΧ & τον 
επανακαθορισμό των εδρών τους, με εργαλεία χωρικής ανάλυσης G.I.S». 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/FEAD) της Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. 
Εύβοιας στη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Shotokan Καράτε στη Χαλκίδα. 
(Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, κ. Φάνης Σπανός). 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της 10ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.). 

 

 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ 33ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κινητών πραγμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
σε σχολεία και φορείς της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας, κ. Ευθύμιος Καραΐσκος). 

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

Περγαντάς, Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος (απουσίαζε κατά 
την συζήτηση των θεμάτων 1-31 της ημερήσιας διάταξης), Γεώργιος Γκικόπουλος, Θωμάς 
Γρεβενίτης (αναπληρωματικό μέλος του Ιωάννη Αγγελέτου) και Αδαμάντιος Γεωργούλης 
(αναπληρωματικό μέλος του Αθανάσιου Γιαννόπουλου). 

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελέτος και 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος 

Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Γ΄, 

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

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 
1. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Σ.Ε., 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας Π.Σ.Ε., 
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
4. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
5. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε., και 
6.  Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε.. 
 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 41/17-10-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 41/17-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1620 

 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου ή μη για απόκρουση προσφυγής της Αγγελικής Μαρανδιανού και 
λοιπών (συν. 5 προσφεύγοντες), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 92289/812/25-10-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1621 

 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & 
Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική 
περίοδο 2015-2017». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 165319/7873/19-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. στο όνομα του ιδιώτη «Κεραμίδα Κων/να», δαπάνη ύψους 1.019,90€ με Φ.Π.Α., για τον 

καθαρισμό τεχνικών, φόρτωση και μεταφορά φερτών υλικών επί της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου, 
στην περιοχή της ΤΚ Σταυρού της ΔΕ Λαμίας του Δήμου Λαμιέων. 
 2. στο όνομα του ιδιώτη «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δαπάνη ύψους 390,60€ με Φ.Π.Α., 
για τον καθαρισμό Τεχνικών και την φόρτωση των φερτών υλικών επί της Ε.Ο Λαμίας –
Καρπενησίου, στην περιοχή της ΤΚ Σταυρού της ΔΕ Λαμίας του Δήμου Λαμιέων. 

3. στο όνομα του ιδιώτη «Θωμά Γιοβάνη» δαπάνη ύψους 1.116,00€ με Φ.Π.Α., για την 
απόφραξη και τον καθαρισμό τεχνικών επί της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου, στην περιοχή της ΤΚ 
Σταυρού της ΔΕ Λαμίας του Δήμου Λαμιέων.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1622 

 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ 
βαθμού της χώρας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθμ. (α) 167463/7978/21-10-
2016 και (β) 169472/8085/24-10-2016 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς 
την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. στο όνομα του ιδιώτη «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», δαπάνη ποσού 25.039,94 € με 

Φ.Π.Α., για τον καθαρισμό και διαμόρφωση τεχνικού, διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης του 
ρέματος «Ξηριά» κατάντη της συμβολής αυτού με την Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών στην περιοχή της 
Δ.Ε. Λαμίας του Δήμου Λαμιέων. 

2. στο όνομα του ιδιώτη «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», δαπάνη ποσού 22.564,90 € με 
Φ.Π.Α., για τον καθαρισμό τεχνικών, τον καθαρισμό, την διευθέτηση και την αποκατάσταση 
αναχωμάτων, την φόρτωση και μεταφορά των φερτών υλικών στο υδατόρεμα «Μπεκιόρεμα», στην 
περιοχή της ΤΚ Σταυρού και ΤΚ Λυγαριάς της ΔΕ Λαμίας του Δήμου Λαμιέων. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, ζητώντας, «να αποσαφηνιστούν το ποιος και με 

ποια κριτήρια επιλέγει τους αναδόχους σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί δεν γίνεται πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντός, για να διαμορφωθεί ειδικός πίνακας εργοληπτών, με βάση τον οποίο 
και με αλφαβητική σειρά να γίνεται η επιλογή. Τι αποκλείει την μεροληψία;». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1623 
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ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το πρόγραμμα δημοσιών επενδύσεων για 
την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για την χρονική περίοδο 2015-2016-2017». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 4470/166226/19-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για την χρονική περίοδο 2015-2016-2017», 
και συγκεκριμένα για την πληρωμή των παρακάτω ιδιωτών που χρησιμοποιήθηκαν για την κοπή 
κλάδων δέντρων σε δρόμους του Κωπαϊδικού Πεδίου σε μήκος 10 χλμ., επειδή δημιουργούν 
κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα, αγροτικά μηχανήματα κ.λ.π. 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ    ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜΕΡΟ  
ΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
ΚΟΠΗΣ 

ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΑΔΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

23% 

1 ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

ΚΟΠΗ 
ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 

ΚΛΑΔΩΝ  
ΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΩΠΑΙΔΟΣ 

 

  
3/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
4/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
5/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
6/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
7/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
8/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
9/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
10/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
11/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
12/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
13/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
14/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
15/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
16/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
17/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
18/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
19/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
20/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 8.091,00 

2 
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

ΚΟΠΗ 
ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 

ΚΛΑΔΩΝ  
ΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΩΠΑΙΔΟΣ 

 

  
3/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
4/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
5/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
6/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
9/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
10/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
11/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
12/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
13/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
14/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
17/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
18/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
19/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
20/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 
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23/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
24/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
25/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
26/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
29/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
30/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
31/8/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
1/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
2/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
5/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
6/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
7/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
8/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
13/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
14/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
15/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
16/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
20/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
21/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
22/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
23/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
27/9/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
1/10/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
3/10/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
4/10/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
5/10/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 

 

  
6/10/2016 UNIMOC με χορτοκοπτικό και ψαλίδι 19.864,80 

    
ΣΥΝΟΛΟ 27.955,80 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1624 

 
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 169569/3364/25-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 

 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Ειδικός 
Φορέας 

Προμηθευτής 
/Ανάδοχος 

Ημερομηνίες 
εργασιών 

Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 
και κρασπεδορείθρων για την 
αποκατάσταση της βατότητας 
στο τμήμα του οδικού δικτύου 

Παπαδιά-Δάφνη 

2014ΕΠ56600
015 

ΜΑΚΚΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

3/08/2016 

έως 

1/10/2016 

24.800,00 € 
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Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 

Προϋπολογισμός: 24.800,00 € 
Ποσό σύμβασης: 24.800,00 € 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 

24.800,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
κατασκευής κιβωτοειδούς 

οχετού  για την αποκατάσταση 
της βατότητας στο τμήμα 

Καρπενήσι-Στένωμα 
 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 24.800,00 € 
Ποσό σύμβασης: 24.800,00 € 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 

24.800,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56600
015 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3/08/2016 

έως 

1/10/2016 

24.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 49.600,00 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1625 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του 
υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης 
στην περιοχή “ΚΛΟΒΙΝΟ” της Εθνικής Οδού (της Ν.Ε.Ο. Ιτέας Ναυπάκτου) του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 200.000 € με 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 166096/4351/19-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ. Ι/12-10-2016 και ΙΙ/19-10-2016 πρακτικά της επιτροπής 
διαγωνισμού του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων 
και σήμανσης στην περιοχή “ΚΛΟΒΙΝΟ” της Εθνικής Οδού (της Ν.Ε.Ο. Ιτέας Ναυπάκτου) του 
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 
200.000€ με Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΗΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «ΞΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Τ.Ε.», η οποία 
προσέφερε έκπτωση εξήντα δύο τοις εκατό (62%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1626 

 
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του 
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και στηθαίων 

ασφαλείας επί της οδού Αριθμ. 4 Δεσφίνα έως όρια νομού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 
40.000,00 με Φ.Π.Α. (εξ’ αναβολής). 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 107540/2722/8-7-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Αναβάλει τη λήψη απόφασης επί της ουσίας και παραπέμπει το θέμα στο Τεχνικό 
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως αρμόδιο να παράσχει γνώμη 
για την εφαρμογή της περίπτωσης του άρθρου 27, παρ. 2β ν. 3669/2008, ήτοι για το αν η 
οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου, 
προκειμένου να ακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.  
 2. Ορίζει εισηγητές για σύνταξη γνωμοδότησης προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων σχετικά με τον διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος 
και στηθαίων ασφαλείας επί της οδού Αριθμ. 4 Δεσφίνα έως όρια νομού», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α., τους Αναστάσιο Παπαναστασίου, Γενικό Δ/ντη Αναπτ-
υξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Π.Σ.Ε., και Χρήστο Δημητρέλο, 
Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας.  

 
Η υπόθεση θα εισαχθεί για εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης μετά τη σχετική γνώμη 

του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και τη διαβίβαση του σχετικού πρακτικού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1627 
 
ΘΕΜΑ 9o: Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: 
«Μελέτη έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου Π. Λήλαντα Ν. 
Εύβοιας», προεκτιμώμενης αμοιβής 384.871,58 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 
3316/05. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 164386/4493/Φ.Μ./17-
10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 1. Εγκρίνει το υπ’ άριθμ. Ι/7-9-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: 
«Μελέτη έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου Π. Λήλαντα Ν. 
Εύβοιας», προεκτιμώμενης αμοιβής 384.871,58 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 
3316/05, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών των 
υποψήφιων αναδόχων. 

2. Απορρίπτει την από 12-9-2016 ένσταση του μελετητικού σχήματος με Α/Α 15, κατά του 
ως άνω πρακτικού σύμφωνα με το από 13-10-2016 συνημμένο πρακτικό γνωμοδότησης της 
επιτροπής διαγωνισμού.  

3. Αναθέτει την εκπόνηση του σταδίου των προκαταρκτικών μελετών στα τρία (3) 
συμπράττοντα γραφεία που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με το συνημμένο 
Πρακτικό I, ήτοι: 

 
 Μελετητικό σχήμα με  Α/Α:17 που κατετάγη 1ο στη βαθμολογία: 

1.   «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ»                                                          
2.   «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΚΗΣ»                                                                                         
3.   «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ» 

 
 Μελετητικό σχήμα με  Α/Α:7 που κατετάγη 2ο στη βαθμολογία: 

1.  «ΑΚΚΤ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»                                                                           
2.  «CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ»                                                              
3.  «ΣΦΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ» 

 
 Μελετητικό σχήμα με  Α/Α:9 που κατετάγη 3ο στη βαθμολογία: 
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1.   «Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε.»                                                                                                     
2.   «ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»                                                                  
3.   «ENVIC Ε.Π.Ε.»                                                                                                      
4.   «ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» 

 
 Ο κ. Αδαμάντιος Γεωργούλης ψήφισε θετικά, αλλά με επιφυλάξεις. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1628 
 

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση από πλευράς σκοπιμότητας, της ανάθεσης της «γενικής υπηρεσίας» με τίτλο: 
«Καταγραφή της υφιστάμενης γεωγραφικής κατανομής των εδρών των ΕΔΧ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, καταγραφή & ανάλυση των χωρικών δεδομένων, καταγραφή του κομίστρου σε 
βασικούς άξονες, του κόστους λειτουργίας οχημάτων & προσωπικού, ανάλυση των εναλλακτικών 
μέσων μετακίνησης & υποστήριξη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την βελτιστοποίηση 
των μετακινήσεων με ΕΔΧ & τον επανακαθορισμό των εδρών τους, με εργαλεία χωρικής ανάλυσης 
G.I.S.», σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118 – απευθείας ανάθεση, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147Α/8-8-2016). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 169511/4628/Φ.Ε./24-
10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει από πλευράς σκοπιμότητας, την ανάθεση της «γενικής υπηρεσίας» με τίτλο: 
«Καταγραφή της υφιστάμενης γεωγραφικής κατανομής των εδρών των ΕΔΧ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, καταγραφή & ανάλυση των χωρικών δεδομένων, καταγραφή του κομίστρου σε 
βασικούς άξονες, του κόστους λειτουργίας οχημάτων & προσωπικού, ανάλυση των εναλλακτικών 
μέσων μετακίνησης & υποστήριξη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την βελτιστοποίηση 
των μετακινήσεων με ΕΔΧ & τον επανακαθορισμό των εδρών τους, με εργαλεία χωρικής ανάλυσης 
G.I.S.», σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118 – Απευθείας ανάθεση, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147Α/8-8-2016). 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε λευκό, διότι «πρόκειται για δουλειά της Υπηρεσίας, που 
μπορεί να γίνει με συστηματική συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το τμήμα Συγκοινωνιακών 
Έργων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και την έκφραση γνώμης από 24 Δήμους…».  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1629 
 

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγοντα αντιπλημμυρικά 
έργα στον Σπερχειό ποταμό και τους συμβάλλοντες χείμαρρους σε αυτόν», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 139878/6383/21-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

     Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου: 
«Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον Σπερχειό ποταμό και τους συμβάλλοντες χείμαρρους σε 
αυτόν», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 3.500.000,00€ με Φ.Π.Α., συμβατικού ποσού 
988.229,38€ χωρίς Φ.Π.Α. (1.215.522,14 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), κατά διακόσιες 
σαράντα οκτώ (248) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι  μέχρι την 30-06-2017. 
  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε, επισημαίνοντας ότι «η εισήγηση είναι ελλιπείς, δεν 
απαντά στον ισχυρισμό του εργολήπτη αποσαφηνίζοντας γιατί η τεχνική υπηρεσία δεν έχει 
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καθορίσει τα όρια των προς διευθέτηση χειμάρρων. Δεν αιτιολογείται το μέγεθος της παράτασης. 
Να συμπληρωθεί η εισήγηση και να επανέλθει». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1630 

 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού 
τοπικής κοινότητας Αγ. Δημητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.950.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 4351/162040/13-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού 
τοπικής κοινότητας Αγ. Δημητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.950.000,00€ με Φ.Π.Α., 
αναδόχου εταιρείας: «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ», 
κατά (α) είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακές ημέρες πού είναι το άθροισμα των ημερών που 
προκύπτει από το ημερολόγιο εργασιών του έργου που δεν εκτελέσθηκαν εργασίες λόγω 
βροχοπτώσεων και (β) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (κατ’ εκτίμηση) με την επιφύλαξη 
ότι όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους υπεβλήθη η από 8-3-2016 Δήλωσης Διακοπής 
Εργασιών να καθορισθεί το ακριβές χρονικό διάστημα της παράτασης, λόγω της συγκεκριμένης 
αιτίας, ήτοι έως τις 2-5-2017. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1631 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 8/2016 και 9/2016 πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση 
αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών παντο-
πωλείου, ελαιόλαδου, ειδών κρεοπωλείου, βρεφικών τροφών, οπωροκηπευτικών για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον 
Νομό Ευρυτανίας», συνολικού προϋπολογισμού 165.948,72 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1646763/3138/17-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ. 8/6-10-2016 και 9/10-10-2016 πρακτικά της επιτροπής του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου, ειδών 
κρεοπωλείου, βρεφικών τροφών, οπωροκηπευτικών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) 
Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας», συνολικού 
προϋπολογισμού 165.948,72 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

2. Κατακυρώνει την ως άνω προμήθεια για ολόκληρη την ποσότητα ανά ομάδα και είδος 
στον κάτωθι, ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ (Α) ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΜΑΔΑ (Α) ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ- 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 13 % 12.486,24 € 

 

ΟΜΑΔΑ (Β) ΚΡΕΑΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΜΑΔΑ (Β) ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ- 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΡΕΑΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 7 % 33.597,18 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1632 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά 
πεντακοσίων πενήντα τόνων (550 t) άλατος για την αντιμετώπιση παγετού», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 4452/165349/19-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το από 18-10-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και μεταφορά πεντακοσίων πενήντα τόνων (550 t) άλατος για την αντιμετώπιση παγετού», Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, 
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών των υποψήφιων 
μειοδοτών. 

2. Αποκλείει την εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ MINERAL TRADE ΕΠΕ» 
από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.  

3. Ορίζει ως ημερομηνία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, την 15η Νοεμβρίου, 
ημέρα Τρίτη. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1633 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας για την «Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος 
διαγράμμισης & υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 4441/165039/20-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας για την «Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος 
διαγράμμισης & υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α., κατά 
30 ημέρες, ήτοι μέχρι 25-11-2016, στην ανάδοχο εταιρεία «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1634 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση επιπλέον δαπάνης για την «Προμήθεια άλατος έτους 2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 168492/8055/24-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

               Εγκρίνει την επί πλέον δαπάνη ποσού 1.275,79€ για την «Προμήθεια άλατος έτους 
2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α., λόγω αλλαγής Φ.Π.Α. από 23% 
σε 24%, και σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:  

  

Α/Α Είδος υλικού Μ.Μ. Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη ΦΠΑ 24`% ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
1 Αντιπαγετικό αλάτι 

34927100-2 
τόνος 2.501,56 51 127.579,56 30.619,09 158.198,65 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1635 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού 3 - κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού, ηλεκτρονικού, 
επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών της Π.Ε. 
Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητάς της», συνολικού προϋπολογισμού 
134.737,20 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 167261/4086/20-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/20-10-2016 πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού, 
επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών της Π.Ε. 
Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητάς της», συνολικού προϋπολογισμού 
134.737,20€ χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
αναδειχθέντων (1435/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) μειοδοτών. 
 2. Κατακυρώνει την ως άνω προμήθεια στους παρακάτω μειοδότες: 
 - «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΠΕΡΛΙΓΚΑ», για τις ομάδες Α και Β (υγρά καύσιμα), με ποσοστό 
έκπτωσης 3%. 
 - «ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ», για την ομάδα Γ (λιπαντικά), με ποσοστό έκπτωσης 38,40%. 
Οι προσφορές τους είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και κρίνονται οικονομικά 
συμφέρουσες. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1636 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5229/20-10-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, περί έγκρισης τροποποιήσεων - καταργήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 2016-2017. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 167212/5257/20-
10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
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 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 5229/20-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με 
την οποία: 

Α. Εγκρίνεται η τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το 
σχολικό έτος 2016 – 2017 [3η κατάσταση - 14-10-2016/καταργησεις - τροποποιήσεις -
συμπληρώσεις]. 
 

A1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: 

 

1. ΤΜΗΜΑ 13: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 13 (διπλό 
δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Γουργιώτη Χρήστο) με αφετηρία τον Τυμφρηστό και 
προορισμό το Νηπιαγωγείο Αγ. Γεωργίου να καταργηθεί, δεδομένου ότι την τρέχουσα σχολική 
χρονιά, 2016-2017, δεν θα φοιτήσουν μαθητές από Τυμφρηστό στο παραπάνω σχολείο (σχετικό 
το αριθ. 55/05-10-2016 έγγραφο του Νηπιαγωγείου Αγ. Γεωργίου). 
2. ΤΜΗΜΑ 23: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 23 (διπλό 
δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Μπαρμπαρούση Ευάγγελο) με αφετηρία τη Βίτωλη και 
προορισμό το Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου να καταργηθεί, δεδομένου ότι την 
τρέχουσα σχολική χρονιά, 2016-2017, δεν θα φοιτήσουν μαθητές από τη Βίτωλη στα παραπάνω 
σχολεία (σχετικά το αριθ. 55/05-10-2016 έγγραφο του Νηπιαγωγείου Αγ. Γεωργίου & το αριθ. 
65/05-10-2016 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γεωργίου). 
3. ΤΜΗΜΑ 34: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 34 (διπλό 
δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Πολίτη Γεώργιο) με αφετηρία το Καπνοχώρι και προορισμό 
την Υπάτη (ανταπόκριση με λεωφορείο του ΚΤΕΛ για το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας) με ένα μεταφερόμενο 
μαθητή να καταργηθεί, λόγω αποφοίτησης του παραπάνω μαθητή (σχετικό το αριθ. 1289/14-10-
2016 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας). 
 
A.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Μ Ε  Α Λ Λ Α Γ Η  ΤΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
 
1. ΤΜΗΜΑ 29: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 29 (διπλό 
δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον Κόγια Χρήστο) με αφετηρία τη Μελιταία  και προορισμό το 22ο 
χλμ της Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λάρισας (ανταπόκριση με ταξί για Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας-
μεταφερόμενος μαθητής 1) να τροποποιηθεί σε Μελιταία-Μακρολίβαδο για το 22ο χλμ της 
Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λάρισας (ανταπόκριση με ταξί για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου & με μισθωμένο 
λεωφορείο για το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας-μεταφερόμενοι μαθητές 2) (κατάργηση Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο Λαμίας - προσθήκη Μακρολίβαδο, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου & 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας) 
προκειμένου να μεταφερθεί ένας επιπλέον μαθητής από το Μακρολίβαδο που φοιτά στο 1ο ΕΠΑΛ 
Λαμίας & δεδομένου ότι η μαθήτρια που την περσινή χρονιά φοιτούσε στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λαμίας φέτος θα φοιτήσει στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου (σχετικά τα έγγραφα των σχολείων). 
Επίσης στο συγκεκριμένο δρομολόγιο να προστεθεί ένα επιπλέον μονό δρομολόγιο επιστροφής με 
αφετηρία το 22ο χλμ της Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λάρισας (ανταπόκριση με μισθωμένο λεωφορείο από 
το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας - μεταφερόμενος μαθητής 1) και προορισμό το Μακρολίβαδο 
προκειμένου να επιστρέφει ο μαθητής από το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας ο οποίος φτάνει στην αφετηρία του 
μονού δρομολογίου (22ο χλμ) στις 15:15. 
Σύμφωνα με την παρ. 3iii του άρθρου 1 της αριθ. 31636/09-09-2015  (ΦΕΚ 1931/τ. Β΄/09-09-2015) 
ΚΥΑ η ενεργοποίηση της προαίρεσης σε ποσοστό 50% για το συγκεκριμένο δρομολόγιο είναι 
συμφερότερη από την επαναπροκήρυξη του δρομολογίου (το ημερήσιο κόστος με έκπτωση 10% 
και προαίρεση 50% ορίζεται στα 14,78 ευρώ ενώ σε περίπτωση επαναδημοπράτησης το ημερήσιο 
κόστος του δρομολογίου ορίζεται στα 16,43 ευρώ) και άρα συντρέχουν λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος.      
Ημερήσιο κόστος του δρομολογίου επιστροφής: 14,78 ευρώ. 
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος της σύμβασης: 44,35 (29,57 + 14,78) (έχει εφαρμοστεί προαίρεση 
50% & η δοθείσα έκπτωση στον ανοικτό διαγωνισμό σε ποσοστό 10%). 
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2. ΤΜΗΜΑ 79: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 79 (μονό 
δρομολόγιο επιστροφής με ταξί & ανάδοχο την Βάγια Παρασκευή) με αφετηρία το Νηπιαγωγείο του 
Αγ. Κωνσταντίνου (ολοήμερο τμήμα) και προορισμό τη Νέα Άγναντη και τον Λογγό (μεταφερόμενοι 
μαθητές 3) να τροποποιηθεί σε Νηπιαγωγείο του Αγ. Κωνσταντίνου (ολοήμερο τμήμα) για 
Λογγό (κατάργηση Ν. Άγναντη-μεταφερόμενοι μαθητές 3) δεδομένου ότι την τρέχουσα σχολική 
χρονιά (2016-2017) δεν θα φοιτήσουν στο ολοήμερο τμήμα του Νηπιαγωγείου μαθητές από Ν. 
Άγναντη σύμφωνα με το αριθ. 68/05-09-2016 έγγραφο του Νηπιαγωγείου Αγ. Κωνσταντίνου. 
Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει μ ε ί ω σ η  του ημερήσιου κόστους του 
δρομολογίου λόγω εκτέλεσης λιγότερων χιλιομέτρων (από 15,5 χλμ σε 6,5 χλμ).  
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος της σύμβασης: 19,82 ευρώ  
 
3. ΤΜΗΜΑ ΝΕΟ 34: Στο δρομολόγιο της αριθ. 1419/17-03-2016 διαπραγμάτευσης με Α/Α 
τμήματος ΝΕΟ 34 (διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Καμάρα Κωνσταντίνο) με αφετηρία 
το Αυλάκι (Στυλίδας)- Οδός Ναυπάκτου (Παγκράτι - Λαμίας) & προορισμό το Ειδικό 
Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Παγκράτι) να προστεθεί ένα μονό δρομολόγιο με αφετηρία το 
Αυλάκι και προορισμό το 2ο Νηπιαγωγείο Στυλίδας προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια 
ένας μαθητής από το Αυλάκι στο 2ο Νηπιαγωγείο Στυλίδας, ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί 
με το υφιστάμενο, μισθωμένο από την Περιφέρεια, μαθητικό δρομολόγιο με λεωφορείο & ανάδοχο 
το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. (α/α δρομολογίου 9 του τμήματος 4 – μαθητικά 
δρομολόγια του Δήμου Στυλίδας) λόγω αδυναμίας προσέγγισης του λεωφορείου στο 2ο 
Νηπιαγωγείο Στυλίδας με αποτέλεσμα η αποβίβαση του νηπίου να γίνεται σε μεγάλη απόσταση 
από το Νηπιαγωγείο και συνεπώς να συντρέχουν σοβαροί λόγοι ασφάλειας του μικρού μαθητή.  
Ημερήσιο κόστος του επιπλέον διπλού δρομολογίου: 8,26 ευρώ. 
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος της σύμβασης: 49,57 (41,31 + 8,26) 
(έχει εφαρμοστεί προαίρεση 20% και η δοθείσα έκπτωση σε ποσοστό 5%) 

  
A3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Χ Ω Ρ Ι Σ  Α Λ Λ Α Γ Η  ΤΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

I. ΤΜΗΜΑ 40: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 40 
(διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Γεωργούλα Γεώργιο), με αφετηρία  τις Καρυές-
Κομποτάδες-Φραντζή και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας & το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
Κωσταλεξίου (μεταφερόμενοι μαθητές 3) να τροποποιηθεί σε Καρυές-Λαδικού-
Κομποτάδες-Φραντζή και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας & το 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κωσταλεξίου (προσθήκη Λαδικού-μεταφερόμενοι μαθητές 4) προκειμένου να 
μεταφερθεί, από Λαδικού,  ένας επιπλέον μαθητής  που φοιτά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λαμίας, σύμφωνα με το αριθ. 230/20-09-2016 έγγραφο του σχολείου χωρίς αλλαγή στο 
ημερήσιο κόστος του δρομολογίου. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου  

II. ΤΜΗΜΑ 43: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 43 
(διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Έλληνα Γεώργιο), με αφετηρία  το Κουμαρίτσι 
–Δύο Βουνά και προορισμό το Νηπιαγωγείο Γοργοποτάμου- Δημοτικό Σχολείο 
Γοργοποτάμου & το Γυμνάσιο-Λ.Τ. Μοσχοχωρίου (μεταφερόμενοι μαθητές 4) να 
τροποποιηθεί σε Κουμαρίτσι –Δύο Βουνά για  το Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου & 
το Γυμνάσιο-Λ.Τ. Μοσχοχωρίου (κατάργηση Νηπιαγωγείο Γοργοποτάμου - 
μεταφερόμενοι μαθητές 4) σύμφωνα με το από 23-09-2016 έγγραφο του Δημοτικού 
Σχολείου Γοργοποτάμου & το από 05-09-2016 έγγραφο του Γυμνασίου-Λ.Τ. Μοσχοχωρίου 
χωρίς αλλαγή στο ημερήσιο κόστος του δρομολογίου. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου  

III. ΤΜΗΜΑ 44: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 44 
(διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Σαμαρά Γεώργιο), με αφετηρία  την οδό 
Μακροπούλου-Ναυπάκτου (Παγκράτι) και προορισμό το 23ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας 
(Μεγάλη Βρύση) (μεταφερόμενοι μαθητές 2) να τροποποιηθεί σε Μακροπούλου-
Ναυπάκτου (Παγκράτι) για το 23ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (Μεγάλη Βρύση) & το 5ο 
Γυμνάσιο Λαμίας (προσθήκη  5ο Γυμνάσιο Λαμίας - μεταφερόμενοι μαθητές 2) σύμφωνα 
με το από 23-09-2016 έγγραφο του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας το αριθ. 
Φ.27/3687/30-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας & το αριθ. 

ΑΔΑ: 7ΓΞ87ΛΗ-91Ι



17 

 

1090/12-12-2016  έγγραφο του 5ου Γυμνασίου Λαμίας, χωρίς αλλαγή στο ημερήσιο κόστος 
του δρομολογίου. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου  

IV. ΤΜΗΜΑ 45: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 45 
(διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Μαγκλάρα Δημήτριο), με αφετηρία  το 
Καλαμάκι και προορισμό τη Διασταύρωση Δίβρης (ανταπ. με  λεωφορείο για 1ο ΕΠΑΛ 
Λαμίας (μεταφερόμενος μαθητής 1) να τροποποιηθεί σε Καλαμάκι για  Διασταύρωση 
Δίβρης (ανταπ. με  λεωφορείο για 19ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (μεταφερόμενη 
μαθήτρια 1) (κατάργηση 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας προσθήκη 19ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας 
(μεταφερόμενη μαθήτρια 1) σύμφωνα με το αριθ. Φ.27/3687/30-09-2016 έγγραφο της 
Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, χωρίς αλλαγή στο ημερήσιο κόστος του δρομολογίου. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου  

V. ΤΜΗΜΑ 49: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 49 
(διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Τσιλοφύτη Γεώργιο), με αφετηρία  το 
Κυπαρισσώνα και προορισμό το Δημοτικό Σχολείο & Γυμνάσιο Πελασγίας (μεταφερόμενοι 
μαθητές 3) να τροποποιηθεί σε Κυπαρισσώνα για  το Δημοτικό Σχολείο & το Λύκειο 
Πελασγίας (κατάργηση Γυμνάσιο Πελασγίας προσθήκη Λύκειο Πελασγίας - 
μεταφερόμενοι μαθητές 2) σύμφωνα με το αριθ. 120/05-09-2016 έγγραφο του Λυκείου 
Πελασγίας & το αριθ. 136/02-09-2016 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Πελασγίας χωρίς 
αλλαγή στο ημερήσιο κόστος του δρομολογίου. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου 

VI. ΤΜΗΜΑ 59: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 59 
(διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Φορτάτο Αντώνιο), με αφετηρία  το Τιθρώνιο 
και προορισμό το Δημοτικό Σχολείο- το Γυμνάσιο Αμφίκλειας & το Λύκειο Αμφίκλειας 
(μεταφερόμενοι μαθητές 3) να τροποποιηθεί σε Τιθρώνιο για  Γυμνάσιο & Λύκειο 
Αμφίκλειας (μεταφερόμενοι μαθητές 3) (κατάργηση Δημοτικό Αμφίκλειας-μεταφερόμενοι 
μαθητές 3) σύμφωνα με το αριθ. 461/09-09-2016 έγγραφο του Γυμνασίου Αμφίκλειας & το 
αριθ. 642/05-09-2016 έγγραφο του Λυκείου Αμφίκλειας, χωρίς αλλαγή στο ημερήσιο κόστος 
του δρομολογίου. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου  

VII. ΤΜΗΜΑ 61: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 61 
(διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Αγγελάκη Ιωάννη), με αφετηρία  το Ζέλι και 
προορισμό το Γυμνάσιο Ελάτειας (μεταφερόμενοι μαθητές 3) να τροποποιηθεί σε Ζέλι για 
Γυμνάσιο & Λύκειο Ελάτειας (προσθήκη Λύκειο Ελάτειας-μεταφερόμενοι μαθητές 3) 
δεδομένου ότι δύο μαθητές τελείωσαν το Γυμνάσιο και φέτος φοιτούν στο Λύκειο (σχετ. το 
αριθ. 232/05-09-2016 έγγραφο του Λυκείου Ελάτειας & το αριθ. 349/04-10-2016 έγγραφο 
του Γυμνασίου Ελάτειας) χωρίς αλλαγή στο ημερήσιο κόστος του δρομολογίου. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου   

VIII. ΤΜΗΜΑ 64: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 64 
(διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο την Βάγια Παρασκευή), με αφετηρία  την Αρκίτσα και 
προορισμό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης (μεταφερόμενος μαθητής 1)   να 
τροποποιηθεί ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών από ένα (1) σε τρείς (3) 
σύμφωνα με το αριθ. 23/06-09-2016 έγγραφο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου 

IX. ΤΜΗΜΑ 67: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 67 
(διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Γκριτζάπη Κων/νο), με αφετηρία  το Μαρτίνο- 
Μαλεσίνα- Αταλάντη και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου (μεταφερόμενοι μαθητές 3) 
να τροποποιηθεί σε Μαρτίνο- Μαλεσίνα- Αταλάντη για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου & 
το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (προσθήκη Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο 
Λαμίας-μεταφερόμενοι μαθητές 4) προκειμένου να μεταφερθεί ένας επιπλέον μαθητής από 
Αταλάντη για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (σχετ. το αριθ. 470/12-09-2016 
έγγραφο του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λαμίας, χωρίς αλλαγή στο ημερήσιο 
κόστος του δρομολογίου. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου  

X. ΤΜΗΜΑ 68: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 68 
(διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο την κα. Κόντου Αικατερίνη), με αφετηρία  το Μαρτίνο- 
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Αγ. Κωνσταντίνο-Μώλο και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κωσταλεξίου, το Ειδικό 
Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας, το Ειδικό Δημοτικό & Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας 
(μεταφερόμενοι μαθητές 4) να τροποποιηθεί σε Μαρτίνο- Αγ. Κωνσταντίνος για το 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας & το Ειδικό Νηπιαγωγείο 
Λαμίας  (κατάργηση  Μώλος & Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας -μεταφερόμενοι 
μαθητές 4) (σχετ. το αριθ. 217/06-09-2016 έγγραφο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου & 
Νηπιαγωγείου Λαμίας και το 23-09-2016 έγγραφο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου), χωρίς 
αλλαγή στο ημερήσιο κόστος του δρομολογίου. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου  

XI. ΤΜΗΜΑ 74: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 74 
(διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Μπαμπαλιούτα Αθανάσιο), με αφετηρία  τον 
Καλλίδρομο  και προορισμό το Ρεγγίνι (ανταπόκριση με λεωφορείο του ΚΤΕΛ για Δημοτικό 
Γυμνάσιο & Λύκειο Καμένων Βούρλων (μεταφερόμενοι μαθητές 2) να τροποποιηθεί σε 
Καλλίδρομο για Ρεγγίνι (ανταπόκριση με λεωφορείο του ΚΤΕΛ για Γυμνάσιο & 
Λύκειο Καμένων Βούρλων) (κατάργηση Δημοτικό Καμένων Βούρλων -μεταφερόμενοι 
μαθητές 2) (σχετ. τα έγγραφα του Γυμνασίου & του Λυκείου Καμένων Βούρλων) χωρίς 
αλλαγή στο ημερήσιο κόστος του δρομολογίου. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου  

XII. ΤΜΗΜΑ ΝΕΟ 12: Το δρομολόγιο της αριθ. 4745/24-09-2015 διαπραγμάτευσης με Α/Α 
τμήματος ΝΕΟ 12 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και ανάδοχο τον κ. Σταμέλο Δημήτριο) με 
αφετηρία τη Παλαιοκερασιά και προορισμό τον Αχινό (ανταπόκριση με ταξί για Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Κωσταλεξίου) (μεταφερόμενος μαθητής 1) να τροποποιηθεί σε Παλαιοκερασιά για Αχινό 
(ανταπόκριση με ταξί για Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Παγκράτι)) 
(κατάργηση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου προσθήκη Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας 
(Παγκράτι)-μεταφερόμενος μαθητής 1) σύμφωνα με το αριθ. 470/12-09-2016 έγγραφο του 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λαμίας. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου 

 
B. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
B1) Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1637 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 159056/2001/10-10-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 19/2016 πρακτικού της επιτροπής 
διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη μειοδότη των αγόνων τμημάτων του Πρόχειρου, του 
Επαναληπτικού Πρόχειρου και της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για το έργο: «Μεταφορά 
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, του σχολικού έτους 2016-
2017». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 167043/3158/20-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 159056/2001/10-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, ως προς: 
 α) την έγκριση του υπ΄αριθμ. 19/7-10-2016 πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για 
την ανάδειξη μειοδότη των αγόνων τμημάτων του Πρόχειρου, του Επαναληπτικού Πρόχειρου και 
της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, του σχολικού έτους 2016-2017». 
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 β) την κατακύρωση ως μειοδότες του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, τους παρακάτω οικονομικούς φορείς ανά δρομολόγιο και για όλα τα 
προσφερόμενα είδη: 
 

Α/Α 
ΔΡΟ. 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒ

ΗΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΔΡΟΜ. 
ΜΟΝΟ 
Ή  ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ. 

 ΠΡΟΣΦ. 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΗΜΕΡ. 
ΚΟΣΤΟΣ  
ΠΡΟΥΠ.  
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΡΟΜ. 
ΣΤΗΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΥΠ. 

 ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ   

α.1 ΛΗΜΕΡΙ 

Δ.Σ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ

ΟΦΗ 0,00% 22,57 180 4062,60€ 
ΓΚΙΟΛΙΑ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ   ΣΥΝΟΛΑ 4062,60€ 

α.2 

ΤΟΛΜΗ 
ΛΙΘΟΧΩΡΙ
ΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ

ΟΦΗ 0,00% 20,94 180 3769,20€ 
ΓΚΙΟΛΙΑ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ   ΣΥΝΟΛΑ 3769,20€ 

α.3 

ΣΥΚΙΑ-
ΒΑΛΙΑΝΤΣ
ΑΛΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ

ΟΦΗ - 65,63 180 11813,40€ 

ΚΑΛΟΔΑΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΟΛΑ 11813,40€ 

α.4 ΝΕΟΧΩΡΙ 
Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ

ΟΦΗ 1,00% 17,40 180 3132,00€ 

ΚΟΝΤΟΒΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1638 

 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 169808/3198/25-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
Α. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις 

και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2016 στην 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:  
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜ

ΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜ

ΟΥ+ 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΑΔΑ: 7ΓΞ87ΛΗ-91Ι



20 

 

ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2016 

1 

Επισκευή και τοποθέτηση 
πόμολων παντζουριών, 
μεντεσέδων και στηριγμάτων 
παντζουριών  των 
παραχωρημένων 
εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
ΠΕ Ευρυτανίας που 
στεγάζονται σε αυτά τα κτήρια. 
 

 
02.03.073.
0851.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μόνιμων 

εγκαταστάσεων 
472,80 21.000,00 13.936,90 6.590,30 

2 

Επισκευή μπουτόν τουαλέτας 
WC και αντικατάστασης των 
ελατηρίων των και  επισκευή 
ρολογιού ύδρευσης λόγω 
διαρροής στο κτίριο του 
Διοικητηρίου της  Π.Ε. 
Ευρυτανίας   

02.03.073.
0869.01 

αμοιβή για 
συντήρηση και 

επισκευή 
λοιπού 

εξοπλισμού 
272,80 14.000,00 13.383,93 343,27 

3 

Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 
για τις ανάγκες του τμήματος 
Κτηνιατρικής της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της ΠΕ 
Ευρυτανίας 

 
02.03.073.1

214.01 

Προμήθεια 
κτηνιατρικού 

υλικού 
1.273,16 3.000,00 1.726,84 0,00 

4 

Προμήθεια δύο φορητών 
ανελκυστήρων ΑΜΕΑ για τις 
ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας 

02.03.073.
1729.01 

Προμήθεια κάθε 
είδους 

μηχανικού και 
λοιπού 

εξοπλισμού 

12.000,00 13.500,00 1.079,82 420,18 

5 

Προμήθεια ειδών ιματισμού, 
συναφών υλικών και 
υποδημάτων (γαλότσες και 
ολόσωμα αδιάβροχα) για τις 
ανάγκες του τμήματος 
Κτηνιατρικής της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της ΠΕ 
Ευρυτανίας 

02.03.073.
1699.01 

Λοιπές 
προμήθειες 

240,00 16.500,00 13.473,05 2.786,95 

 
Β.  την  τροποποίηση  της υπ΄αριθμ. 1115/18-7-2016 απόφασής της (πρακτικό 29ο/θέμα 

35ο), και συγκεκριμένα την δαπάνη με α/α 10, ως προς την αιτιολογία του θέματος, ως εξής: 
«Πληρωμή δαπάνης κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες της Π.Ε .Ευρυτανίας».   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1639 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργου από τις Δημόσιες Επενδύσεις της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 168939/3188/24-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
Π.Ε. Ευρυτανίας, για την πληρωμή του παρακάτω λογαριασμού έργου: 
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Α/Α  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε 

ευρώ 
 
 
 

1 

 4η εντολή πληρωμής του έργου «Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ», για την 
πληρωμή της παραλλαγής του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην ΚΟΤΣΙΣΤΑ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ στα πλαίσια του έργου  «ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – 
ΑΓΡΑΦΑ - Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». 
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ 2015-2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε. 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
Παρών λογαριασμός: 1.751,33 ευρώ  
Φορέας – ΚΑΕ: 071 – 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν 
κατονομάζονται ειδικά».  
Ανάδοχος : ΔΕΔΔΗΕ 

 
 
 

  1.751,33 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1640 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5257/24-10-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
Α. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις 

και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2016 στην 
Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Εργασία και 
ανταλλακτικά για 
επισκευή του ΚΥ96309-
ΜΕ(φορτωτής) 

02.05.073.5429.01 
Λοιπές Γεωργικές 

δαπάνες 
246,76 1608083,87 1118174.51 489909.36 

2 

Εργασία και 
ανταλλακτικά για 
επισκευή του ΚΥ96349-
ΜΕ(εκχιονιστικό) 

02.05.073.5429.01 
Λοιπές Γεωργικές 

δαπάνες 
1618,20 1608083,87 1118421.27 489662.60 

3 
Αμοιβή για επισκευή 
του ΚΗΥ 6114 Αυτ/το 

02.05.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων Ξηράς 

γενικά 

124,00 7000,00 5441,97 1558,03 

4 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών για 
επισκευή του ΚΗΥ 6114 
Αυτ/το 

02.05.073.1321.01 

Προμήθεια ειδών  
συντήρησης και 

επισκευής 
Μεταφορικών 
Μέσων Ξηράς 

γενικά 

155,00 24600,00 15954.29 8645.71 

5 
Αμοιβή για επισκευή 
του ΚΗΗ  4466 Αυτ/το 

02.05.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
Μεταφορικών 

75,02 7000,00 5565.97 1434.03 
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Μέσων Ξηράς 
γενικά 

6 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών για 
επισκευή του ΚΗΗ 4466 
Αυτ/το 

02.05.073.1321.01 

Προμήθεια ειδών  
συντήρησης και 

επισκευής 
Μεταφορικών 
Μέσων Ξηράς 

γενικά 

68,75 24600,00 16109.29 8490.71 

7 
Αμοιβή για επισκευή 
του ΚΗΥ 6107 Αυτ/το 

02.05.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων Ξηράς 

γενικά 

62,00 7000,00 5640.99 1359.01 

8 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών για 
επισκευή του ΚΗΥ 6107  
Αυτ/το 

02.05.073.1321.01 

Προμήθεια ειδών  
συντήρησης και 

επισκευής 
Μεταφορικών 
Μέσων Ξηράς 

γενικά 

193,44 24600,00 16178.04 8421.96 

9 
Αμοιβή για επισκευή 
του ΚΗΥ 6185 Αυτ/το 

02.05.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων Ξηράς 

γενικά 

86,80 7000,00 5702.99 1297.01 

10 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών για 
επισκευή του ΚΗΥ 6185  
Αυτ/το 

02.05.073.1321.01 

Προμήθεια ειδών  
συντήρησης και 

επισκευής 
Μεταφορικών 
Μέσων Ξηράς 

γενικά 

235,60 24600,00 16371.48 8228.52 

11 
Αμοιβή για επισκευή 
του ΚΗΥ 6186  Αυτ/το 

02.05.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων Ξηράς 

γενικά 

124,00 7000,00 5789.79 1210.21 

12 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών για 
επισκευή του ΚΗΥ 6186   
Αυτ/το 

02.05.073.1321.01 

Προμήθεια ειδών  
συντήρησης και 

επισκευής 
Μεταφορικών 
Μέσων Ξηράς 

γενικά 

1103,60 24600,00 16607.08 7992.92 

13 
Αμοιβή για επισκευή 
του ΚΗΗ 4467  Αυτ/το 

02.05.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων Ξηράς 

γενικά 

86,80 7000,00 5913.79 1086.21 

14 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών για 
επισκευή του ΚΗΗ 4467  
Αυτ/το 

02.05.073.1321.01 

Προμήθεια ειδών  
συντήρησης και 

επισκευής 
Μεταφορικών 
Μέσων Ξηράς 

γενικά 

137,64 24600,00 17710.68 6889.32 

15 

Εκτύπωση 
ψηφοδελτίων και 
φακέλων για τις ανάγκες 
διεξαγωγής εκλογών για 
το ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας της 
Δ/νσης Β/θμίας 
Εκπ/σης 

02.05.073.0843.01 
Εκδόσεις –

Εκτυπώσεις- 
Βιβλιοδεσία 

235.60 8000,00 7352,00 648,00 
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16 

Εκτύπωση 
ψηφοδελτίων και 
φακέλων για τις ανάγκες 
διεξαγωγής εκλογών για 
το ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας της 
Δ/νσης Α/θμίας 
Εκπ/σης 

02.05.073.0843.01 
Εκδόσεις –

Εκτυπώσεις- 
Βιβλιοδεσία 

136,40 8000,00 7587,60 412,40 

17 

Προμήθεια βιβλίων για 
την Κωπαΐδα με  τίτλο 
ΚΩΠΑΙΔΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

02.05.073.1699.01 
Λοιπές 

προμήθειες 
3000,00 16407,44 11925,73 4481,71 

18 
Τέλη κυκλοφορίας 
οχημάτων 

02.05.073.0912.01 
Τέλη κυκλοφορίας 

οχημάτων 
3000.00 13000.00 10000,00 3000,00 

19 
Κατασκευή πέτρινου 
τοιχίου και στηθαίου 
από τούβλα 

02.05.073.1311.01 

Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και 

επισκευής 
εγκαταστάσεων 

1091.20 42500,00 25342,90 17157,10 

20 

Συντήρηση και 
λειτουργία 
αντλιοστασίων 
Κωπαΐδας αρδευτικής 
περιόδου 
2017,σύμφωνα με την 
αρ.203/3-10-16 του Π.Σ 

 

02.05.071.9383.02 
Συντήρηση έργων 

ύδρευσης και 
άρδευσης 

         
100000,00 

257289.20 147289.20 110000.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 111781.21 1976880,51 1344191,17 
 

632689.34 

 
Β) την πληρωμή δαπάνης, για δαπάνες που έχουν δεσμευτεί σχετικές πιστώσεις με 

προηγούμενες αποφάσεις Ο.Ε. και πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος, ως 
κατωτέρω: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1 

Προμήθεια υλικών  
προγράμματος Μελιταίου 

πυρετού 
 

02.05.073.5244.02 
Δαπάνες Γεωργίας 

Κτηνοτροφίας 
179,80 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1641 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 168342/4117/24-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
 A. την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2016 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:  
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 

δαπάνη για την πληρωμή 
εξόδων ημερήσιας 

αποζημίωσης  εκτός έδρας 
μετακίνησης είκοσι ενός 

(21) υπαλλήλων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας  
και Κτηνιατρικής, της  

Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων, της  

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και  
Κοινωνικής Μέριμνας και 

του Γραφείου ΠΣΕΑ της Π.Ε 
Φωκίδας για τους Μήνες   
Αύγουστο και Σεπτέμβριο 

του 2016  

02.04.073.0721.01 

 
Ημερήσια 

αποζημίωση 
μετακινουμένων στο 

εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός όσων 

εντάσσονται στους 
ΚΑΕ 0715, 0716 και 

0717. 

1.510,00 
 

2 

δαπάνη για την πληρωμή 
λοιπών εξόδων μετακίνησης 
είκοσι ενός (21) υπαλλήλων 

της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας  

και Κτηνιατρικής, της  
Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων, της  
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και  

Κοινωνικής Μέριμνας και 
του Γραφείου ΠΣΕΑ  της 

Π.Ε Φωκίδας για τους 
Μήνες Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο του 2016  

02.04.073.0719.01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 

(περιλαμβάνονται το 
αντίτιμο των 

εισιτηρίων εσωτερικού 
& εξωτερικού, η 

χιλιομετρική 
αποζημίωση, η 

δαπάνη διοδίων, ο 
ναύλος οχήματος και 

η μίσθωση 
αυτοκινήτου Ι.Χ. η 
Δ.Χ.) εκτός όσων 

εντάσσονται στους 
ΚΑΕ 0715, 0716 και 

0717 
 

1.747,70 

3 

δαπάνη για την πληρωμή 
τελών Ύδρευσης της 

Δ/νσης Α/θμιας 
Εκπαίδευσης.  

02.04.073.0831.01 Ύδρευση και άρδευση 840,38 

4 

δαπάνη για την πληρωμή 
λογαριασμού COSMOTE 
υπαλλήλου της Πολιτικής 

Προστασίας της ΠΕ 
Φωκίδας σύμφωνα με την 

αριθμ. οικ. 
238/3/04.01.2016 Απόφαση 
του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας από 08/09/2016 

έως 07/10/2016 

02.04.073.0826.01 
Δαπάνες Κινητής 

Τηλεφωνίας 
80,00 

5 
δαπάνη για την πληρωμή 

λογαριασμών OTE 
02.04.073.0824.01 

Υποχρεώσεις από 
παροχή 

τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών (τέλη, 

533,84 
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

μισθώματα και 
δαπάνες 

εγκαταστάσεων) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15.466,83 
 

Β. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών 
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2016, Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Για την πληρωμή 
συνδιοργάνωσης στα 
πλαίσια πολιτιστικής 
εκδήλωσης κάλυψης 
φιλοξενίας δέκα πέντε 
(15) περίπου ατόμων 

συλλόγου Μικρασιατών   

02.04.073.0844.01 

Εκθέσεις, 
οργάνωση 

συνεδρίων και 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων  

200,00 19.000,00 15.791,96 3.008,04 

2 

Για την πληρωμή 
προμήθειας δώδεκα 

(12) SSD δίσκων Η/Υ 
με καλώδια σύνδεσης 
για την αναβάθμιση 

πεπαλαιωμένων 
συστημάτων Η/Υ 
υπηρεσιών ΠΕ 

Φωκίδας 
(ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ 

ΣΠΥΡΟΣ)  

02.04.073.1723.01 

Προμήθεια 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 

προγραμμάτων 
και λοιπών υλικών 

942,30 14.000,00 7.435,94 5.621,76 

3 

Για την πληρωμή 
επισκευής ψυγείου του 
ΚΗΗ 1611 οχήματος 
της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της ΠΕ 
Φωκίδας 

(ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 

02.04.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά  

303,80 23.000,00 18.870,95 3.825,25 

4 

Για την πληρωμή 
προμήθειας δύο (2) 

σημαιών για τις 
ανάγκες της ΠΕ 
Φωκίδας (ΔΡΙΒΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) 

02.04.073.1699.01 
Λοιπές 

προμήθειες 
26,00 15.000,00 9.988,11 4.985,89 
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

5 

Για την πληρωμή 
εργασίας 

αντικατάστασης 
κινητήρων στα 

φορτηγά STAYER 
KHH 1609 και ΚΗΗ 
1611 οχημάτων της 

Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ 

Φωκίδας (ΦΑΡΑΝΤΟΣ 
ΠΑΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 

02.04.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά  

2.214,00 23.000,00 19.174,75 1.611,25 

6 

Για την πληρωμή 
προμήθειας λιπαντικών 
για τα ΚΗΗ 1611, ΚΗΗ 

1625 και ΚΗΗ 1627 
οχήματα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της 

ΠΕ Φωκίδας 
(ΠΕΡΛΙΓΚΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) 

02.04.073.1511.01 
Προμήθεια 

καυσίμων και 
λιπαντικών  

519,93 138.466,26 111.857,45 26.088,88 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
4.206,03 232.466,26 183.119,16 45.141,07 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1642 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1448/26-9-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί, έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 168337/4115/24-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

           Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1448/26-09-2016 απόφασή της, περί έγκρισης δαπανών για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριμένα την  
δαπάνη με α/α Β.4, που αφορά την πληρωμή προμήθειας μολυβδοσφραγίδας από την Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως προς το όνομα του προμηθευτή, από το λανθασμένο 
«Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», στον ορθό  «Leghorm group EPE». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1643 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1525/10-10-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί, έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 168340/4116/24-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 
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Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1525/10-10-2016 απόφασή της, περί έγκρισης δαπανών για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριμένα τις  
δαπάνες με α/α A6, A7, A8 και A9, που αφορούν την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ και ΟΤΕ των 
υπηρεσιών της Π.Ε Φωκίδας, ως προς το ποσό.  

Για την δαπάνη Α 6 από το λανθασμένο ποσό 1.699,09, στο ορθό 1.034,34, για την 
δαπάνη Α 7  από το λανθασμένο ποσό 3.106,91, στο ορθό 1.867,34, για την δαπάνη Α 8 από το 
λανθασμένο ποσό 1.034,34, στο ορθό 1.699,09 και για την δαπάνη Α 9 από το λανθασμένο ποσό 
1.867,34 στο ορθό 3.106,91.   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1644 
 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, εργασίες της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 170217/5381/25-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, 
προμήθειες, εργασίες, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό 
έτος 2016, ως κατωτέρω:  

 
Α/
Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Αποζημίωση μελών 
συλλογικών οργάνων                                              

02.01.073.0515.01 Αποζημίωση 
μελών 

συλλογικών 
οργάνων 

30.000,00 165.000,00 115.000,00 20.000,00 

2 

Προμήθεια ανταλλακτικών 
για χορτοκοπτικά 
αλυσοπρίονα, 
κονταροπρίονο αρίδα για τις 
ανάγκες της υπηρεσίας 
Τεχνικών έργων 

02.01.073.1329.01 Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης 
& επισκευής  
κάθε είδους 

λοιπού 
εξοπλισμού 

420,00 25.000,00 18.700,00 5.880,00 

3 

Εργασία επισκευής 
χορτοκοπτικών 
αλυσοπριόνων, 
κονταροπριόνων αρίδα, για 
τις ανάγκες της υπηρεσίας 
Τεχνικών έργων 

02.01.073.0869.01 Αμοιβές για 
συντήρηση 

και επισκευή 
λοιπού 

εξοπλισμού 

175,00 80.000,00 69.038,25 10.786,75 

4 

προμήθεια ανταλλακτικών-
βιομηχανικά είδη, φιάλη 
οξυγόνου, φιάλη ασετιλίνης, 
φιάλη και ειδικό σύρμα, βίδες 
διάφορες, εργαλεία 
αντισκουριακά, σπρέι για 
ηλεκτρικές επαφές για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών 
τεχνικών έργων 

02.01.073.1699.01 Λοιπές 
προμήθειες 

970,00 85.000,00 51.653,00   
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5 

προμήθεια ανταλλακτικών 
ναυτικά, ηλεκτρόδια, 
γρασσαδόρος, δίσκος κοπής, 
δίσκος λειάνσεως διαλυτικό, 
φτυάρια, τσουγκράνες, 
σκούπς συρμάτινη για τις 
ανάγκες των συνεργείων 
τεχνικών έργων ΠΕ 
Φθιώτιδας 

02.01.073.1699.01 Λοιπές 
προμήθειες 

950,00     31.427,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 32.515,00 355.000,00 254.391,25 68.093,75 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1645 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2016, για την «Καταγραφή της υφιστάμενης γεωγραφικής 
κατανομής των εδρών των ΕΔΧ της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καταγραφή και ανάλυση των 
χωρικών δεδομένων, καταγραφή του κομίστρου σε βασικούς άξονες, του κόστους λειτουργίας 
οχημάτων και προσωπικού, ανάλυση των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης & υποστήριξης των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την βελτιστοποίηση των μετακινήσεων με ΕΔΧ & τον 
επανακαθορισμό των εδρών τους, με εργαλεία χωρικής ανάλυσης G.I.S». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 169509/5354/25-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική πολυετή δέσμευση πίστωσης για 
«Καταγραφή της υφιστάμενης γεωγραφικής κατανομής των εδρών των ΕΔΧ της περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, καταγραφή και ανάλυση των χωρικών δεδομένων, καταγραφή του κομίστρου σε 
βασικούς άξονες, του κόστους λειτουργίας οχημάτων και προσωπικού, ανάλυση των εναλλακτικών 
μέσων μετακίνησης & υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την βελτιστοποίηση 
των μετακινήσεων με ΕΔΧ & τον επανακαθορισμό των εδρών τους, με εργαλεία χωρικής ανάλυσης 
G.I.S», ως κατωτέρω:  

 
Α/
Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Καταγραφή της υφιστάμενης 
γεωγραφικής κατανομής των 

εδρών των ΕΔΧ της 
περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, καταγραφή και 
ανάλυση των χωρικών 

δεδομένων, καταγραφή του 
κομίστρου σε βασικούς 

άξονες, του κόστους 
λειτουργίας οχημάτων και 

προσωπικού, ανάλυση των 
εναλλακτικών μέσων 

μετακίνησης & υποστήριξης 
των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας με στόχο την 
βελτιστοποίηση των 

μετακινήσεων με ΕΔΧ & τον 
επανακαθορισμό των εδρών 
τους, με εργαλεία χωρικής 

ανάλυσης G.I.S. 

02.01.071.9899.01 

Λοιπές 
δαπάνες 

20% Έργα 
Περιφέρειας 

24.800,00 1.863.608,41 1.230.558,31 608.250,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 24.800,00 1.863.608,41 1.230.558,31 608.250,10 
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1646 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 168953/6317/24-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, 
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό 
έτος 2016 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Εργασίες επισκευής του 
ΚΗΗ 4805 JEEP 

COMPASS αυτοκινήτου 
της ΠΕ Ευβοίας 

02.02.073.
0861.01 

 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

124,00 14.726,61 10.970,98 3.631,63 

2 

Εργασίες ετήσιας 
συντήρηση των 

καυστήρων της ΠΕ 
Ευβοίας 

02.02.073.
0869.01 

 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού 

868,00 22.000,00 14.319,49 6.812,51 

3 

Προμήθεια ανταλλακτικών 
οχημάτων (GRADER 5NB 
με αρ. κυκλ. ΜΕ 111638 

& ΜΕ 121117) για τις 
ανάγκες του Συνεργείου 

Μηχανημάτων Έργου της 
ΠΕ Ευβοίας 

02.02.073.
1321.01 

Προμήθεια ειδών 
συντήρησης & 

επισκευής  
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

1.063,92 24.976,72 15.512,82 8.399,98 

4 

Προμήθεια ανταλλακτικών 
για την επισκευή του ΚΗΗ 

4805 NISSAN X-TRAIL 
αυτοκινήτου της ΠΕ 

Ευβοίας 

02.02.073.
1321.01 

Προμήθεια ειδών 
συντήρησης & 

επισκευής  
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

300,00 24.976,72 16.576,74 8.099,98 

5 

Προμήθεια διαλυτικού 
χρώματος διαγράμμισης 
(524 lit) για τις ανάγκες 

του Τμήματος 
Συγκοινωνιακών Έργων 

της ΠΕ Ευβοίας 

02.02.073.
1699.01 

 

Λοιπές 
προμήθειες 

 
1.189,06 28.144,43 25.989,99 965,38 

6 

Παροχή υπηρεσιών 
ηχητικής και 

μικροφωνικής κάλυψης 
για τον εορτασμό της 
Ημέρας των Ενόπλων 

Δυνάμεων στις 21 
Νοεμβρίου 2016 

02.02.073.
5161.01 

 

Δαπάνες εθνικού 
χαρακτήρα 

 
496,00 10.000,00 5.554,00 3.950,00 

7 

Προμήθεια 15 δάφνινων 
στεφανιών για τον 

εορτασμό της Ημέρας των 
Ενόπλων Δυνάμεων στις 

02.02.073.
5161.01 

 

Δαπάνες εθνικού 
χαρακτήρα 

 
744,00 10.000,00 6.050,00 3.206,00 
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21 Νοεμβρίου 2016 

8 

Παροχή υπηρεσιών 
ηχητικής και 

μικροφωνικής κάλυψης 
για τον εορτασμό της 

Εθνικής Αντίστασης στις 
23 Νοεμβρίου 2016 

02.02.073.
5161.01 

 

Δαπάνες εθνικού 
χαρακτήρα 

 
496,00 10.000,00 6.794,00 2.710,00 

9 

Προμήθεια 15 δάφνινων 
στεφανιών για τον 

εορτασμό της Εθνικής 
Αντίστασης στις 23  

Νοεμβρίου 2016 

02.02.073.
5161.01 

 

Δαπάνες εθνικού 
χαρακτήρα 

 744,00 10.000,00 7.290,00 1.966,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 6.024,98 154.824,48 109.058,02 39.741,48 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1647 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 168971/6320/24-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €), για 
επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων από μη χρήση παραβόλων, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ 

1 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ALPHA BANK 75,00 

2 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 165,00 

3 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30,00 

4 METOLLI NATASHA ABDUL ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 300,00 

     
Όλες οι ανωτέρω επιστροφές ποσών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 

Π.Ε. Ευβοίας, οικονομικού έτους 2016, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1648 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/FEAD) της Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 168963/6318/24-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους» 
(ΤΕΒΑ/FEAD) της Π.Ε. Ευβοίας, κατά το οικονομικό έτος 2016, ως κατωτέρω: 

 

ΑΔΑ: 7ΓΞ87ΛΗ-91Ι



31 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Παροχή υπηρεσιών 
αποθήκευσης, συντήρησης, 
συσκευασίας ανά σημείο και 
διανομής ξηρού φορτίου και 

φέτας από τις Κεντρικές 
Αποθήκες στα σημεία διανομής 

των Δήμων του Ν. Ευβοίας 

02.02.071.9475.01 
 

Επενδύσεις 
εκτελούμενες από 
επιχορηγήσεις του 

Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

 

2.380,00 

2 

Προμήθεια χιλίων (1.000) 
πλαστικών σακουλών 

02.02.071.9475.01 

Επενδύσεις 
εκτελούμενες από 
επιχορηγήσεις του 

Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

20,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.400,00 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1649 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. 
Εύβοιας στη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Shotokan Καράτε στη Χαλκίδα. 
(Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, κ. Φάνης Σπανός). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 706/170349/25-10-2016 
έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης ποσού 1.000.00€ καθώς και την 
απευθείας ανάθεση των δαπανών, για τη Συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ευβοίας με την Ελληνική 
Οργάνωση Καράτε του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Shotokan Καράτε, που θα διοργανωθεί στην 
Χαλκίδα, 23-28 Νοεμβρίου 2016.  
  Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συμμετέχουν 30 χώρες, είναι η μεγαλύτερη αθλητική 
διοργάνωση που φιλοξενείται στην περιοχή και αποτελεί μοναδική ευκαιρία προβολής της 
Χαλκίδας και γενικά της Εύβοιας, καθώς, αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου από το 
εξωτερικό, αλλά και διεθνή  μέσα ενημέρωσης.  

  Η δαπάνη αφορά προμήθεια μεταλλίων και θα βαρύνει το Ειδικό Φορέα: 02.073 και τον  
Κ.Α.Ε.: 0844.  

         
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διότι «δεν είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος 

εκδήλωση». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1650 
 

Σ΄ αυτό το σημείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Ευστάθιος Κάππος. 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της 10ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 168530/5316/24-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
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 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την 10η τροποποίηση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως αναλύεται στην εισηγητική έκθεση και όπως αποτυπώνεται 
στους πίνακες Εσόδων – Εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίοι αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε με την αιτιολογία ότι «πρόκειται για διαχείριση της 

μιζέριας μας… αποδεικτικό της υποχρηματοδότησης. Δεν αφορά χρηματοδότηση για κατασκευή 
έργων και παροχή υπηρεσιών που χρειάζεται ο λαός και ο τόπος».  

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1651 

 

 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κινητών πραγμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
σε σχολεία και φορείς της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας, κ. Ευθύμιος Καραΐσκος). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 170329/1524/25-
10-2016 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παραχώρηση, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), των παρακάτω 
ειδών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ H/Y ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

1 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (1)   

2 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (1)   

3 
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΑΜΙΑΣ ΟΘΟΝΗ (1)   

4 
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΑΜΙΑΣ ΟΘΟΝΗ (1) ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (1) 

5 
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΑΜΙΑΣ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (1) 
ΟΘΟΝΗ (1)   

6 
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΑΜΙΑΣ 

ΟΘΟΝΗ (1) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (1) 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (1)-
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (1)-
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (1) 

7 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ  ΕΚΤΥΠΩΤEΣ (2)   

8 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (1)  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ (4) 
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ (2) 

9 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (2)   

10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΟΘΟΝΗ (1) 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ (6) 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (2)  

11 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΟΘΟΝΗ (1) 

ΓΡΑΦΕΙΑ (4) ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ 
(4) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (4), 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ (4) 

12 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 
ΟΘΟΝΗ (1) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (1)   

13 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (2) ΓΡΑΦΕΙΑ 
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ΟΘΟΝΗ (1) (2) 

14 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ  

ΟΘΟΝΗ (1) 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (1)   

15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (1)   

16 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΛΑΜΙΑΣ     ΓΡΑΦΕΙΑ (2), ΚΑΡΕΚΛΕΣ (4)  

17 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (1)   

18 
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΑΠΌ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (1)   

19 
ΚΕΔΔΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (1) ΝΤΟΥΛΑΠΑ 
(1) 

20 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΟΘΟΝΗ (1) 
ΓΡΑΦΕΙΟ (1) ΝΤΟΥΛΑΠΑ (1) 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ (2)   

21 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ 
Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (1)  

22 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ (2)   

 
Ο κ. Αδαμάντιος Γεωργούλης ζήτησε, «να υπάρξει καλύτερη κατανομή της περιουσίας της 

Περιφέρειας». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1652 
 
 

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Το 
πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κων/νος Π. Μπακογιάννης  Ηλίας Μπουρμάς        Ζωή  Σύψα 
 

Ιωάννης Περγαντάς        
 

Βασίλειος Φακίτσας 
      
    Κων/νος Καραγιάννης 
 

Ευστάθιος Κάππος 
     

Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
Θωμάς Γρεβενίτης 
 
Αδαμάντιος Γεωργούλης 
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