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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
της 18ης Απριλίου 2016 
Αριθμός Πρακτικού 16 

 
Στη Λαμία και στo γραφείο του Περιφερειάρχη (Υψηλάντη 1, 1ος όροφος), σήμερα στις 18 

Απριλίου 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, προεδρεύοντος του Ηλία Μπουρμά, 
Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος 
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1013/8-10-2014 απόφασή της (ΑΔΑ:Β3Ε37ΛΗ-ΤΥΠ) και δυνάμει της 
υπ΄αριθμ. (οικ.) 55334/687/12-4-2016 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 14/4-4-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ζητήματος της Διεύθυνσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας [Τμήμα Τεχνικό]. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ζητήματος της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας [Τμήμα χορήγησης αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων]. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ευάγγελου Χαλιώτη και λοιπών 
(συνολικά 3 προσφεύγοντες), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (καταπτώσεις βράχων 29-
30/1/16). 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών αποχιονισμού στο επαρχιακό και 
εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση 05-02-16). 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό 
και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική 
περίοδο 2015-2017». 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 245/15-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο 
Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για 
την χρονική περίοδο 2015-2017». 
(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 12ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση τμημάτων επαρχιακών οδών 
περιοχής Λοκρίδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 240.000,00 με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου Καρπενήσι – Προυσός - Ασπρόπυργος», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισμού 240.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτάπητα Κεράσοβο – Κρέντη - Παλαιοκατούνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 
150.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση 
βλαβών-τεχνικά-ασφαλτοστρώσεις-οδικού δικτύου Ανιάδα-Συγκρέλο-Άγιοι Θεόδωροι-Κρίκελλο-
Στάβλοι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού 
οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην υπ΄αριθμ. 5 επαρχιακή οδό Καστριώτισσα-
Μαυρολιθάρι-Πυρά», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας και καθορισμός νέας ημερομηνίας 
δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου 
Περιβολίου – Μαρμάρων, Νομού Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας και καθορισμός νέας ημερομηνίας 
δημοπράτησης των έργων: α) «Καθαρισμός χειμάρρων και ενίσχυση/προστασία βάθρων και 
γεφυρών Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 95.000,00€ με Φ.Π.Α., β) «Συντήρηση εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας (2015)», προϋπολογισμού 700.000,00€ με Φ.Π.Α. 
και γ) «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας», προϋπολογισμού 804.021,52€ 
με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του ανοιχτού 
διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Βραγγιανά – Έλατος – όρια Νομού 
Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.100.000,00€ με Φ.Π.Α.( εξ’ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση διάλυσης (οριστική διακοπή) εργολαβίας του έργου: «Δρόμος Μάρμαρα –
Ανατολή», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 4.490.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού 
υδραγωγείου Μαλεσίνας», προϋπολογισμού 1.391.730,04 €. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενίσχυση του φέροντος 
οργανισμού του υπάρχοντος κτιρίου - διαρρυθμίσεις - αντικατάσταση στέγης - κουφωμάτων και 
ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότημα - Αποπεράτωση», προϋπολογισμού 1.347.000,00 € με 
Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης πληρωμής μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία για το 
διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Επιστροφή παρακρατηθέντος ποσού μέσω των μισθωμάτων για την πληρωμή του 
ΕΕΤΑ 2013, Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Διάθεση οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο 
Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του δημόσιου διεθνούς ανοιχτού 
διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 
2017», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 316.159,20 € με ΦΠΑ. 
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(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της 
Π.Σ.Ε. στον αγώνα δρόμου «Μονοπάτι Παρνασσού» (ορεινός μαραθώνιος πανελλήνιας 
εμβέλειας) του Αθλητικού Συλλόγου Αμφίκλειας «ΔΙΟΝΥΣΟΣ», που θα διεξαχθεί στην Αμφίκλεια. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στη 
διοργάνωση του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων στο Γαλαξείδι. 
(Εισηγητής κ. Κων/νος Μίχος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας). 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της 4ης 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.) 
 
 
ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του προγράμματος οικονομικής λειτουργίας 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.) 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Προστασία πρανών επαρχιακού 
οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 2.250.000,00 € με 
Φ.Π.Α..  
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ΘΕΜΑ 37ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση μετακινήσεων Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα 
αρμοδιότητας Τομέα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού). 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, λόγω κωλύματος, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, και προήδρευσε 
ο Αντιπρόεδρός της Ηλίας Μπουρμάς. 

 
Παρόντα μέλη έξι (6) οι κ.κ. Ηλίας Μπουρμάς, Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος 

Καραγιάννης, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος.  
Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ευστάθιος Κάππος και 

Αθανάσιος Γιαννόπουλος, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ηλίας 

Μπουρμάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό 

ΣΤ΄, 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. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
4. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε., 
5. Ευθυμία Τσιβελέκη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, 
6. Ελένη Θωμοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, και 
7. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε.. 

 
 
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα: 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος αιτήσεως ανακλήσεως στο VI Τμήμα του  
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθ. 7/2016 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου των Νομών Βοιωτίας - Φωκίδας. 

Το θέμα εισέρχεται ως κατεπείγον καθόσον: Η σχετική προθεσμία λήγει στις 28/04/2016 
και για την υπόθεση, λόγω της σοβαρότητας του αντικειμένου της, απαιτείται επαρκής χρόνος 
για την προετοιμασία της, ενώ περαιτέρω η απόφαση επί της αιτήσεως ανακλήσεως εκδίδεται 
εντός 30 εργασίμων ημερών από την κατάθεσή της και η σύντομη εκκαθάριση της υποθέσεως 
είναι προς το συμφέρον της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».      
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπανών δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2015-16. 

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 
στενότητα που αντιμετωπίζουν οι ανάδοχοι, θεωρούμε ότι πρέπει να εξοφληθούν άμεσα και  
πριν τις εορτές του Πάσχα προκειμένου να αντιμετωπίσουν λειτουργικά τους θέματα και ιδίως 
την πληρωμή των εργαζομένων τους.  

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση νέων 
έκτακτων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016), σχολικού έτους 
2015-16 της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Το θέμα εισέρχεται ως κατεπείγον προκειμένου να υπάρξει το απαιτούμενο χρονικό 
περιθώριο οριστικοποίησης των αναδόχων πριν την έναρξη των εξετάσεων 15-05-2016 και με 
δεδομένο ότι μεσολαβεί το μεγάλο διάστημα αργιών των εορτών του Πάσχα. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την 

ανάθεση της εργασίας: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού 
πεδίου για το έτος 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το θέμα εισέρχεται ως κατεπείγον καθώς λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών 
συνθηκών των τελευταίων ημερών και των εξ ίσου δυσμενών προβλέψεων για το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη άμεσης άρδευσης των εαρινών 
καλλιεργειών που βρίσκονται στο στάδιο της σποράς και πρώτης βλάστησης, προκειμένου να 
μην υποστούν οι καλλιεργητές της περιοχής ανεπανόρθωτες ζημίες. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου και 

αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

           Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 582 

 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος αιτήσεως ανακλήσεως στο VI Τμήμα του  
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθ. 7/2016 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου των Νομών Βοιωτίας - Φωκίδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 56906/564/15-4-
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 

1. Να ασκηθεί στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση ανακλήσεως κατά της υπ’ 
αριθ. 7/2016 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου των 
Νομών Βοιωτίας - Φωκίδας.    

2. Να εκπροσωπηθεί η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας και Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Ευθύμιο Καραΐσκο του 
Κωνσταντίνου, ο οποίος φέρει και την ιδιότητα του δικηγόρου [Α.Μ.131 του Δ.Σ. Λαμίας], λόγω 
της ιδιαιτερότητας της υπόθεσης και της σημασίας που αυτή έχει για τα συμφέροντα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στον ανωτέρω παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα να 
εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  
στη δικάσιμο που θα οριστεί, με την εντολή να επιμεληθεί της ασκήσεως της ανωτέρω αιτήσεως 
ανακλήσεως [κατάθεση, κοινοποίηση κλπ.], και να παραστεί και την εκπροσωπήσει στη δικάσιμο 
που θα οριστεί για να υποστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθημα, καταθέτοντας υπόμνημα και γενικά 
ενεργώντας, ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.   

Για την εκπροσώπηση αυτή δεν ορίζεται και δεν θα εισπραχθεί δικηγορική αμοιβή.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 583 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπανών δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2015-16. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 57900/1945/11-4-
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 έγκριση δαπανών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας, σχ. έτους 2015-16, ως εξής:  

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝ. 2016 – MAΡΤ.  2016   

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ 073 ΚΑΕ 0821  
ΑΡΙΘΜ. 1729/11-04-2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ IAN.-ΜΑΡΤ. 2016 

[21.394,15 + φπα 23%] = 
26.314,80ΕΥΡΩ 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ IAN.- ΜΑΡΤ. 2016 
[94.739,93 + φπα 23%] = 

116.530,12ΕΥΡΩ 
 

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 584 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση νέων 
έκτακτων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016), σχολικού έτους 
2015-16 της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 57910/1946/4-4-
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 διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheous.gov.gr) των νέων έκτακτων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων 2016 της Π.Ε. Φθιώτιδας. Τα 
δρομολόγια θα οριστικοποιηθούν σε πίνακα μετά από τον καθορισμό  των εξεταστικών κέντρων 
με νεότερο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω 
δρομολογίων ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 20.000,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και η 
εκτίμηση του ποσού βασίζεται στα στοιχεία των προηγούμενων ετών. 
 H διενέργεια της διαπραγμάτευσης θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 
μεταφοράς μαθητών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2146/29-04-2015 απόφαση (ΑΔΑ 
73Ι87ΛΗ-Ω2Χ), κατόπιν της αριθμ. 430/22-04-2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής. 
 Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 585 

 

http://www.promitheous.gov.gr/
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την 

ανάθεση της εργασίας: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού 
πεδίου για το έτος 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 2694/15-4-2016 
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 

1. Εγκρίνει το από 14-4-2016 πρακτικό της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την 
ανάθεση της εργασίας: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού 
πεδίου για το έτος 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α., 
που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων 
αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει ανάδοχο του διαγωνισμού την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφερόμενη τιμή 71.900,00€. 

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που θα 
υποβάλει η ως άνω αναδειχθείσα εταιρεία που προβλέπονται στην υπ΄αριθμ. 971/2016 
διακήρυξη. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 586 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 14/4-4-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τo με αριθμ. 14/4-4-2016 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 587 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ζητήματος της Διεύθυνσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας [Τμήμα Τεχνικό]. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 44014/461/4-4-
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 κατά πλειοψηφία 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο  
Σπυρίδωνα Μακρυδάκη [Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 27494], κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αρ. 62 ο 
οποίος, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της 
υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την 
αρμόδια υπηρεσία της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» [Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας - Τεχνικό Τμήμα], να συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση 
απαντώντας στα ερωτήματα που τίθενται με το υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 43634/4456 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας [Τεχνικό 
Τμήμα].  

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 320 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 73,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 393,60 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

ΑΔΑ: 7Θ4Ε7ΛΗ-ΛΣΑ



9 

 

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 € Χ 3 = 
240 ευρώ], λόγω της φύσης της υποθέσεως.  
 - Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ. 

  
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος, με την αιτιολογία 

«να ερωτηθεί η αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία του σχετικού Υπουργείου». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 588 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ζητήματος της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας [Τμήμα χορήγησης αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων]. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 44328/466/4-4-
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 κατά πλειοψηφία 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός 
Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρίας η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις σχετικές διατάξεις και 
μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της υπηρεσίας, λάβει δε κάθε 
αναγκαία πληροφορία από την αρμόδια υπηρεσία της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
[Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας -Τμήμα Χορήγησης Αδειών 
Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων], να συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση απαντώντας 
στα ερωτήματα που τίθενται με το υπ’ αριθ. πρωτ. 811/15/21.03.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας [Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων].  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 320 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 73,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 393,60 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 € Χ 3 = 
240 ευρώ], λόγω της φύσης της υποθέσεως.  
 - Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ. 

 
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος, με την αιτιολογία 

«να ερωτηθεί η αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία του σχετικού Υπουργείου». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 589 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ευάγγελου Χαλιώτη και λοιπών 
(συνολικά 3 προσφεύγοντες), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 55047/549/ 
12-4-2016 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 

ΑΔΑ: 7Θ4Ε7ΛΗ-ΛΣΑ
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1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Ελένη Κούτσικου του Αλεξάνδρου [Α.Μ.: 355], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6 η οποία, να 
την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 21/04/2016, ή 
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό κατάθεσης 
151/2015 προσφυγή που άσκησαν ο Ευάγγελος Χαλιώτης του Αργυρίου και λοιποί [συνολικά 3 
προσφεύγοντες], συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά 
να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  στο  ποσό των 448 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 103,04), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 551,04 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. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι 
ποσό [80 Χ 2 = 160 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης. 
 - Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 590 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (καταπτώσεις βράχων 29-
30/1/16). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 50700/136/5-4-
2016 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού: 

1. 270.60 ευρώ στον ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ και  
2. 541.20 ευρώ στον ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στα πλαίσια των εργασιών προς αντιμετώπιση 

έκτακτων φυσικών φαινομένων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (καταπτώσεις 
βράχων 29-30/1/16). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 591 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών αποχιονισμού στο επαρχιακό και 
εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση 05-02-16). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 52057/141/7-4-
2016 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού: 
1. 1.082,40 ευρώ στον ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ  
2. 1.353,00 ευρώ στην ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

             3. 703,56 ευρώ στον ΤΡΙΒΗΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στα πλαίσια των εργασιών αποχιονισμού στο 
επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση 05-02-16). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 592 
 

ΑΔΑ: 7Θ4Ε7ΛΗ-ΛΣΑ
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 51289/736/6-4-
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 την 1η  Εντολή Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων 
για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων για τα έτη 2016-2017», 
χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κάτωθι: 

 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Ειδικός 
Φορέας 

Προμηθευτής 
/Ανάδοχος 

Ημερομηνί
ες 

εργασιών 
Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της 
περιοχής του πρώην Δήμου 
Φραγκίστας για εργασίες 
εκσκαφών για την διαπλάτυνση 
επικίνδυνων στροφών του 
τμήματος του επαρχιακού 
οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – 
Βούλπη για την βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας          

 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 13.530,00€ 

Ποσό σύμβασης: 13.530,00€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός:13.530,00€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

09-02-2016 

ΕΩΣ 

24-03-2016 

13.530,00 € 

2 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της 
περιοχής του πρώην Δήμου 
Φραγκίστας για εργασίες 
εκσκαφών για την διαπλάτυνση 
επικίνδυνων στροφών του 
τμήματος του επαρχιακού 
οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – 
Βούλπη για την βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας          

 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 7.380,00€ 

2014ΕΠ56
600015 

ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

09-02-2016 

ΕΩΣ 

24-03-2016 

7.380,00 € 

ΑΔΑ: 7Θ4Ε7ΛΗ-ΛΣΑ
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Ποσό σύμβασης: 7.380,00€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός: 7.380,00€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΣΥΝΟΛΟ   20.910,00 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 593 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 51300/737/6-4-
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 την 1η  Εντολή Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων 

για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου για τα έτη 2016-2017», 
χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κάτωθι: 

 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Ειδικός 
Φορέας 

Προμηθευτής/ 
Ανάδοχος 

Ημερομηνίες 
εργασιών  

Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της περιοχής 
του πρώην Δήμου Προυσού για 
εργασίες διευθέτησης της κοίτης 
του ποταμού Καρπενησιώτη στο 
τμήμα Καρπενήσι – Διπόταμα 
θέση «Πατήματα Παναγίας»         

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 11.906,40€ 

Ποσό σύμβασης: 11.906,40€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός:11.906,40€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΚΑΤΣΑΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

23-02-2016 

ΕΩΣ  

19-03-2016 

11.906,40 € 

2 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της περιοχής 
του πρώην Δήμου Δομνίστας για 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στο τμήμα του οδικού δικτύου 
Δομνίστα – Στάβλοι – Άμπλιανη         

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 5.510,40€ 

Ποσό σύμβασης: 5.510,40€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19-02-2016 

ΕΩΣ  

19-03-2016 

5.510,40 € 
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13 

 

Παρόν λογαριασμός: 5.510,40€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

3 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της περιοχής 
του πρώην Δήμου Δομνίστας για 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στο τμήμα του οδικού δικτύου 
Δομνίστα – Στάβλοι – Άμπλιανη         

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 5.608,80€  

Ποσό σύμβασης: 5.608,80€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός: 5.608,80€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19-02-2016 

ΕΩΣ  

19-03-2016 

5.608,80 € 

4 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της περιοχής 
του πρώην Δήμου Προυσού για 
εργασίες διευθέτησης της κοίτης 
του ποταμού Τρικεριώτη για την 
προστασία του υφιστάμενου 
τεχνικού (γέφυρα Σαρκίνης)         

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 11.217,60€ 

Ποσό σύμβασης: 11.217,60€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός:11.217,60€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ 
Α.Ε. 

25-02-2016 

ΕΩΣ  

24-03-2016 

11.217,60 € 

5 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της περιοχής 
Δήμου Καρπενησίου για εργασίες 
αποχιονισμού – ρίψη άλατος στο 
οδικό δίκτυο Καρπενήσι – 
Βελούχι – Αγία Τριάδα 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 5.756,40€ 

Ποσό σύμβασης: 5.756,40€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός: 5.756,40€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Α.Ε. 

04-02-2016 

ΕΩΣ  

26-03-2016 

5.756,40 € 

6 
1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 

2014ΕΠ56 ΒΟΝΟΡΤΑΣ 23-02-2016 11.808,00 € 
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συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της περιοχής 
α) του πρώην Δήμου Ποταμιάς 
για εργασίες άρσης 
καταπτώσεων – καθαρισμό 
τεχνικών στο τμήμα του 
επαρχιακού οδικού δικτύου 
Μουζίλο – Ανιάδα – Συγκρέλλο 
και β) του πρώην Δήμου 
Καρπενησίου στο τμήμα του 
επαρχιακού οδικού δικτύου 
Καρπενήσι – Στένωμα – 
Παυλόπουλο  

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 11.808,00€ 

Ποσό σύμβασης: 11.808,00€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός:11.808,00€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

600015 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΩΣ  

30-03-2016 

7 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της περιοχής 
Δήμου Καρπενησίου για εργασίες 
αποχιονισμού – ρίψη άλατος στο 
οδικό δίκτυο Ε.Ο. – Ράχη 
Τυμφρηστού – Γέφυρα 
Επισκοπής, Ράχη Τυμφρηστού – 
Κρίκελλο – Δομνίστα, Ράχη 
Τυμφρηστού – Αγία Τριάδα – 
Φουρνά  

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 8.413,20€ 

Ποσό σύμβασης: 8.413,20€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός: 8.413,20€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΚΑΚΟΥΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

04-02-2016 

ΕΩΣ  

15-03-2016 

8.413,20 € 

8 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της περιοχής 
του πρώην Δήμου Προυσού για 
εργασίες καθαρισμού δρόμων, 
άρση καταπτώσεων στο οδικό 
δίκτυο Καστανιά – Πρόδρομος, 
Προυσός – Τόρνος, Πρόδρομος – 
Ροσκά, Τόρνος - Καστανούλα  

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 

2014ΕΠ56
600015 

ΠΑΛΑΙΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

05-02-2016 

ΕΩΣ  

05-04-2016 
15.153,60 € 
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Προϋπολογισμός: 15.153,60€ 
Ποσό σύμβασης: 15.153,60€ 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:15.153,60€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

9 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της περιοχής 
του πρώην Δήμου Προυσού για 
εργασίες καθαρισμού δρόμων, 
άρση καταπτώσεων στο οδικό 
δίκτυο Διπόταμα – Χελιδόνα - 
Αμπέλια, Βελωτά – Σαρκίνη – 
Καταβόθρα  

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 12.398,40€ 
Ποσό σύμβασης: 12.398,40€ 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:12.398,40€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΤΑΣΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

16-02-2016 

ΕΩΣ  

05-04-2016 

12.398,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ   87.772,80 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 594 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 51272/735/6-4-
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 την1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κάτωθι: 
 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Ειδικός 
Φορέας 

Προμηθευτής/ 
Ανάδοχος 

Ημερομηνί
ες 

εργασιών  
Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 
και ανακατασκευή τμημάτων 
για την βελτίωση της βατότητας 
στο τμήμα του οδικού δικτύου 
Ράχη Τυμφρηστού – Αγία 
Τριάδα  
 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 24.600,00 €  
Ποσό σύμβασης: 24.600,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν 
λογαριασμός:24.600,00€ 

2014ΕΠ5660
0015 

ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

08/03/2016 

έως 

05/04/2016 

24.600,00 € 
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Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 
για την βελτίωση της βατότητας 
στο τμήμα του οδικού δικτύου 
Βίνιανη - Κερασοχώρι  
 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 24.600,00 €  
Ποσό σύμβασης: 24.600,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν 
λογαριασμός:24.600,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660
0015 

ΦΟΥΚΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

08/03/2016 

έως 

05/04/2016 

24.600,00 € 

3 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 
για την αποκατάσταση της 
βατότητας στο τμήμα του 
οδικού δικτύου Προυσός - 
Ασπρόπυργος  
 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 24.600,00 €  
Ποσό σύμβασης: 24.600,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν 
λογαριασμός:24.600,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660
0015 

ΦΛΩΡΑΚΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

17/03/2016 

έως 

05/04/2016 

24.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    73.800,00 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 595 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό 
και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική 
περίοδο 2015-2017». 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 54840/1405/12-4-
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 τη δαπάνη ποσού 861,00€ με Φ.Π.Α. στον ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, για την 

μεταφορά αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την ενίσχυση του 
αναχώματος του χειμάρρου Ίναχου στην  Επ. Ο. «Σπερχειάς - Μάρμαρα πρός Μαυρολιθάρι και 
Άμφισσαν από Αγίου Σώστη επαρχ. οδού 5 και διά Διλόφου, Ανατολής και Δάσους» και 
συγκεκριμένα  στην περιοχή ΤΚ Περιβολίου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 596 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 245/15-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο 
Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για 
την χρονική περίοδο 2015-2017». 
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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 Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 50864/1296/5-4-
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 

  Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 245/15-2-2016 απόφασή της, περί έγκρισης δαπάνης για την 
εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο και 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική περίοδο 2015-2017» και 
συγκεκριμένα την δαπάνη με α/α 10 (επιφυλακή στην Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού με γερανοφόρο 
όχημα, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΒ-9430), ως προς το ποσό από το λανθασμένο «59,04€ με 
Φ.Π.Α.», στο ορθό «553,50€ με Φ.Π.Α.»     

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 597 

 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση τμημάτων επαρχιακών οδών 
περιοχής Λοκρίδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 240.000,00 με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 50845/1294/5-4-
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 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση τμημάτων επαρχιακών οδών περιοχής 

Λοκρίδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 240.000,00 με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία, 
β) τους όρους της διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη ύψους 240.000,00 € για την εκτέλεση του έργου του θέματος. 
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισμό.  
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας να προβεί 

στην συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 598 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου Καρπενήσι – Προυσός - Ασπρόπυργος», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισμού 240.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 45371/648/28-3-
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 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου Καρπενήσι – 

Προυσός - Ασπρόπυργος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00€ με Φ.Π.Α., με 
ανοιχτή δημοπρασία, 

β) τους όρους της διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
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γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέματος από πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566.  
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 599 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτάπητα Κεράσοβο – Κρέντη - Παλαιοκατούνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 
150.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 45366/647/28-3-
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 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Κεράσοβο – Κρέντη - 

Παλαιοκατούνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α., με ανοιχτή 
δημοπρασία, 

β) τους όρους της διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέματος από πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566.  
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 600 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση 
βλαβών-τεχνικά-ασφαλτοστρώσεις-οδικού δικτύου Ανιάδα-Συγκρέλο-Άγιοι Θεόδωροι-Κρίκελλο-
Στάβλοι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 52204/749/7-4-
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 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών-τεχνικά-ασφαλτοστρώσεις-

οδικού δικτύου Ανιάδα - Συγκρέλο - Άγιοι Θεόδωροι - Κρίκελλο – Στάβλοι», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισμού 240.000,00€ με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία, 

β) τους όρους της διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέματος από πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566.  
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 601 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού 
οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην υπ΄αριθμ. 5 επαρχιακή οδό Καστριώτισσα-
Μαυρολιθάρι-Πυρά», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 42162/1045/21-3-
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: 

 α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού 
οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην υπ΄αριθμ. 5 επαρχιακή οδό Καστριώτισσα-
Μαυρολιθάρι-Πυρά», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α., με ανοιχτή 
δημοπρασία, 

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

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

δ) τη δαπάνη 90.000,00 € με Φ.Π.Α., από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 έτους 2015. 
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 602 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας και καθορισμός νέας ημερομηνίας 
δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου 
Περιβολίου – Μαρμάρων, Νομού Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 52879/1364/8-4-
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 επανάληψη της δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στο 
χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου – Μαρμάρων, Νομού Φθιώτιδας», 
προϋπολογισμού 2.000.000,00€ με Φ.Π.Α., την Μ. Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
της οικείας διακήρυξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 603 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας και καθορισμός νέας ημερομηνίας 
δημοπράτησης των έργων: α) «Καθαρισμός χειμάρρων και ενίσχυση/προστασία βάθρων και 
γεφυρών Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 95.000,00€ με Φ.Π.Α., β) «Συντήρηση εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας (2015)», προϋπολογισμού 700.000,00€ με Φ.Π.Α. 
και γ) «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας», προϋπολογισμού 804.021,52€ 
με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 54418/1425/Φ.Ε./ 
11-4-2016 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 
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A. Καταργεί τις επιτροπές δημοπρασίας που συστάθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 4207/40/12-1-

2016, 31712/689/3-3-2016 & 31718/691/15-3-2016 αποφάσεις της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας. 

Β. Εγκρίνει την επανάληψη της δημοπρασίας των έργων: 
1. «Καθαρισμός χειμάρρων και ενίσχυση/προστασία βάθρων και γεφυρών Π.Ε. 

Εύβοιας», προϋπολογισμού 95.000,00€ με Φ.Π.Α., για την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016, λόγω της 
αποχής – απεργίας των διπλωματούχων μηχανικών από τις επιτροπές δημοπρασίας, σύμφωνα 
με την παρ. 1, του άρθρου 22, του Ν.3669/2008 και το άρθρο 18 της διακήρυξης του ανωτέρω 
έργου. 

2. «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας (2015)», 
προϋπολογισμού 700.000,00€ με Φ.Π.Α., για την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, λόγω της αποχής – 
απεργίας των διπλωματούχων μηχανικών από τις επιτροπές δημοπρασίας, σύμφωνα με την 
παρ. 1, του άρθρου 22, του Ν.3669/2008 και το άρθρο 18 της διακήρυξης του ανωτέρω έργου. 

3. «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας», προϋπολογισμού 
804.021,52€ με Φ.Π.Α., για την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, λόγω της αποχής – απεργίας των 
διπλωματούχων μηχανικών από τις επιτροπές δημοπρασίας, σύμφωνα με την παρ. 1, του 
άρθρου 22, του Ν.3669/2008 και το άρθρο 18 της διακήρυξης του ανωτέρω έργου. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί 
εκ νέου στη συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασίας που θα διενεργήσει τις δημοπρασίες των 
ανωτέρω έργων (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και δεν θα περιλαμβάνει 
διπλωματούχους μηχανικούς. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 604 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του ανοιχτού 
διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Βραγγιανά – Έλατος – όρια Νομού 
Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.100.000,00€ με Φ.Π.Α. (εξ’ αναβολής). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5429/72/1-2-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας και το υπ΄αριθμ. ΤΤ 23670/247/8-4-2016 
έγγραφο-παροχή γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Απορρίπτει την από 21-1-2016 ένσταση της εταιρείας «ΤΕΚ Α.Ε.» κατά του υπ΄αριθμ 

1/18-1-2016 πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Βραγγιανά – 
Έλατος – όρια Νομού Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.100.000,00€ με Φ.Π.Α., 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στις παραγράφους ΙΙΙ.1, ΙΙΙ.2 και ΙΙΙ.3 του ως άνω 
εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.. 

2. Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ. 1/18-1-2016 και 2/26-1-2016 πρακτικά της επιτροπής 
διαγωνισμού που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών 
προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «Κ/Ξ ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ», που προσέφερε έκπτωση 
σαράντα τέσσερα και είκοσι ένα εκατοστά τοις εκατό (44,21%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 605 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση διάλυσης (οριστική διακοπή) εργολαβίας του έργου: «Δρόμος Μάρμαρα –
Ανατολή», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 4.490.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 50853/1295/5-4-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

Επίσης κατατέθηκε στην Επιτροπή και λήφθηκε υπόψη το από 14-4-2016 έγγραφο της 
αναδόχου εταιρείας «ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ Α.Τ.Ε.», το οποίο υποβλήθηκε στην γραμματεία της 
Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό πρωτ. 57989/705/15-4-2016. 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Αγγελοπούλου Βασιλική, εκπρόσωπος της αναδόχου 
εταιρείας, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τις απόψεις και την θέση της εταιρείας. 

Στη συνέχεια η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, κ. Ευθυμία 
Τσιβελέκη παρείχε περαιτέρω διευκρινήσεις και απάντησε σε ερωτήματα των μελών της 
Επιτροπής.  
 Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 Την αναβολή λήψης απόφασης επι του θέματος και παραπέμπει το θέμα στην Νομική 
Υπηρεσία Π.Σ.Ε., για περαιτέρω διερεύνηση και σχετική γνωμοδότηση προς την Οικονομική 
Επιτροπή. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 606 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού 
υδραγωγείου Μαλεσίνας», προϋπολογισμού 1.391.730,04 €. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 46609/1121/4-4-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου 

Μαλεσίνας», προϋπολογισμού 1.391.730,04 €, αναδόχου εταιρείας «ΒΙΚΟ Α.Ε.Τ.Ε.», έως την 
30-06-2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με υπολογισμό δαπάνης αναθεώρησης έως 
30-06-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 607 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενίσχυση του φέροντος 
οργανισμού του υπάρχοντος κτιρίου - διαρρυθμίσεις - αντικατάσταση στέγης - κουφωμάτων και 
ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότημα - Αποπεράτωση», προϋπολογισμού 1.347.000,00 € 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 Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 45949/1101/5-4-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του 

υπάρχοντος κτιρίου - διαρρυθμίσεις - αντικατάσταση στέγης - κουφωμάτων και ένταξή του στο 
νέο κτιριακό συγκρότημα - Αποπεράτωση», προϋπολογισμού 1.347.000,00 € με Φ.Π.Α., για 
χρονικό διάστημα 2 μηνών, ήτοι μέχρι τις 07-06-2016, με αναθεώρηση σύμφωνα με τη παρ. 8α 
του άρθρου 48 του Ν.3669/08. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 608 

 
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης πληρωμής μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία για το 
διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016, Π.Ε. Εύβοιας. 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 52794/2264/8-4-
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 ποσού 502.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 
πληρωμή μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία στους δικαιούχους, για το διάστημα 
Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 

α/α Δικαιούχος Χρονικό διάστημα Ποσό 

1 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας Α.Ε. Ιανουάριος – Μάρτιος 2016 365.000,00 

2 ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Χαλκίδας Α. Ε. Ιανουάριος – Μάρτιος 2016 80.000,00 

3 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Θήβας. Ιανουάριος – Μάρτιος 2016 600,00 

4 Ο Σ Ε Ιανουάριος – Μάρτιος 2016 2.000,00 

  Σύνολο 447.600,00 

 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 609 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Επιστροφή παρακρατηθέντος ποσού μέσω των μισθωμάτων για την πληρωμή του 
ΕΕΤΑ 2013, Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 52788/2263/8-4-
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 
Επιστρέφει στον κ. Γεώργιο Παπανικολάου, ιδιοκτήτη του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται 

οι υπηρεσίες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας, το ποσό των 556,00 €, το οποίο 
αποτελεί μέρος του μισθώματος που είχε παρακρατηθεί με το αριθμ. 1104/18-12-2013, για την 
πληρωμή του ΕΕΤΑ 2013 και αντιστοιχεί στο ποσό που συμψηφίστηκε από τη ΔΕΗ κατά την 
πληρωμή από την Π.Ε. Εύβοιας των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και δεν αποδόθηκε στη 
Δ.Ο.Υ.. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0813 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 610 

 
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Διάθεση οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο 
Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 50401/1319/5-4-
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 
Εγκρίνει: 
α) τη διάθεση του ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121118 ΙΧ, της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας Π.Σ.Ε. προς χρήση στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, 
που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αναγκών καθαρισμού των ακτών της Δ.Ε. Κηρέως. 

β) τη διάθεση του ΠΡΟΩΘΗΤΗ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 036999 ΙΧ, της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας Π.Σ.Ε. προς χρήση στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, 
που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αναγκών αποκατάστασης- συντήρησης και ασφαλούς 
διέλευσης όλου του οδικού δικτύου του Δήμου (Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο). 

Η διάθεση των μηχανημάτων θα γίνει για το τρέχον έτος (έως 31-12-2016), με τη 
προϋπόθεση ότι ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας θα αναλάβει: 
α) Την παραλαβή και επιστροφή των μηχανημάτων με μέριμνα και δαπάνες του. 
β) Τη διάθεση χειριστών μηχανημάτων. 
γ) Τη διάθεση καυσίμων. 
δ) Τη συντήρηση των μηχανημάτων. 
ε) Την ασφάλεια μηχανημάτων και χειριστού. 
στ) Την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του ΜΕ 121118 ΙΧ (με την καταβολή του αντίστοιχου 
ποσού στην Π.Ε. Ευβοίας). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 611 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του δημόσιου διεθνούς ανοιχτού 
διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 
2017», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 316.159,20 € με ΦΠΑ. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1461/11-4-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το από υπ΄αριθμ. 1/8-4-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του δημόσιου 

διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους 
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου 
της ελιάς ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 316.159,20 € με ΦΠΑ, 
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών των 
υποψήφιων αναδόχων. 

2. την συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης της οικονομικής 
προσφοράς με την υπό σύσταση κοινοπραξία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΤΕΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ – ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 612 
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ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 53421/1129/8-4-
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 δαπάνη της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Φορέας Ονομασία Κ.Α.Ε. Κ.Α.Ε. Περιγραφή δαπάνης Ποσό 

073 Εισφορές στο ΙΚΑ 0291 

Αφορά την καταβολή των εργοδοτικών 
εισφορών για την τακτική μισθοδοσία 

και για την αναγνώριση του εκτός 
υπηρεσίας χρόνου 

επαναπροσληφθέντος υπαλλήλου με 
τις διατάξεις τις παρ.7 του άρθρου 25 

του Ν.2190/94 

4.000,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 613 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 54364/1138/11-4-
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 τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως 
εξής: 
 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Π/Υ (ποσό 
με Φ.Π.Α. 
σε ευρώ) 

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

ΕΙΔΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ

ΗΤOΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Φορτηγό ΚΗΥ9373 2 μπαταρίες 15/3/2016 400,00 

   ΣΥΝΟΛΟ  400,00 

  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 400,00 

 
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθμ 52527/1123/7-4-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού 
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

400,00 
ευρώ 
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2 δαπάνη για την αμοιβή, για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ξηράς για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας.  
 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

Φορτηγό 8/3/2016 ΚΗΥ 4379 332,10 

  ΣΥΝΟΛΟ 332,10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   332,10 

 
Σχετ. έγγραφο: τα υπ.αριθμ. 52527/1123/7-4-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

332,10 
ευρώ 

3 δαπάνη για την επισκευή δορυφορικού κάτοπτρου και δέκτη VBI (διεξαγωγή 
πανελλήνιων εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2016) για τις ανάγκες της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας 

Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθμ. 52527/1123/7-4-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 0869 

110,70 
ευρώ 

4 δαπάνη για την προμήθεια παγοκυστών 250 τεμ των 500γρ έκαστο (για 
συντήρηση μεταφορά - αποστολή δειγμάτων αίματος, ιστών, εμβολίων κλπ) 
για τις ανάγκες του τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθμ. 52527/1123/7-4-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1214 

250,00 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 614 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 53691/2295/11-4-
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 τις παρακάτω δαπάνες για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή 

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1.  Εργασίες επισκευής για το ΜΕ 123053 διαγραμμιστικό όχημα της ΤΕ 
της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. 
αρ. πρωτ. 46769/1170/30-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ Ευβοίας. 

1.760,38 

2.  Εργασίες συντήρησης και επισκευής δύο (2) εκτυπωτών HP P3005 
DN και ενός (1) εκτυπωτή KYOCERA FS 1100 από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0869 (σχετ. αρ. πρωτ. 51974/103/7-4-2016  
έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής ΠΕ Ευβοίας). 

104,55 

3.  Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ΜΕ 123053 
διαγραμμιστικού οχήματος της ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 46766/1169/ 
30-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

1.802,75 

4.  Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος GESTETNER 
1802 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. αρ. πρωτ. 

25,01 
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52090/105/7-4-2016 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής της ΠΕ 
Ευβοίας). 

5.  Προμήθεια γεννήτριας βενζίνης Loncin LC 8000D-A, κιτ μετατροπής 
της γεννήτριας σε καρότσι και πνευματικού Makita HR2611FT, για τις 
ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ της ΠΕ 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1729 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 46764/1168/30-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ευβοίας). 

1.085,00 

6.  Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς από την 
πίστωση του Ε.Φ 02071, ΚΑΕ 9412. 

20.000,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 615 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1944/8-4-2016 
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 τις παρακάτω δαπάνες για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών από τον τακτικό προϋπολογισμό Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω: 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
1. Πληρωμή δαπάνης για αγορά τριών USB  TOKEN ATHENA για τις ανάγκες 

της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης. 
Σχετικό έγγραφο Δ/νσης  Α/θμιας Ε κπ/σης 3150/28-3-16. 
Δέσμευση  πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1723   

           
77,49 

 
 

2. Πληρωμή δαπάνης για αγορά διαφόρων υλικών για τις ανάγκες άρδευσης 
της Κωπαΐδας. 
Σχετικό  έγγραφο Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας 3299/30-3-16. 
Δέσμευση  πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 5429  

527,66 

3. Πληρωμή δαπάνης για κατασκευή μεταλλικού θυροφράγματος εκτόνωσης 
για τις ανάγκες άρδευσης της Κωπαΐδας. 
Σχετικό έγγραφο Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας3300 /30-3-16. 
Δέσμευση  πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 5429 

1230,00 

4. Πληρωμή δαπάνης για αγορά τονερ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/κου- 
Οικ/κου. 
Σχετική προσφορά 5-4-16 
Δέσμευση  πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111 

144,53 

5. Επιστροφή ποσού στον Κώνστα Λουκά, επειδή το τέλος άρδευσης  πού 
αφορά το κληροτεμάχιο με κωδικό χαρτογραφικού υπόβαθρου 422250 
4185008 πληρώθηκε από τον ιδιόκτητη 
Δέσμευση  πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 3199 

158,00 

6. Δέσμευση ποσού για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για πρακτική 
άσκηση από τον Ε.Φ073 ΚΑΕ 0355 

200,00 

7. Δέσμευση ποσού για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για πρακτική 
άσκηση από τον Ε.Φ073 ΚΑΕ 0385 

2000,00 

8. Δέσμευση ποσού για πληρωμή δαπάνης μεταφοράς Μαθητών για το χρονικό 
διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016, από τον Ε.Φ073 ΚΑΕ 0821 

191713,50 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 616 
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της 
Π.Σ.Ε. στον αγώνα δρόμου «Μονοπάτι Παρνασσού» (ορεινός μαραθώνιος πανελλήνιας 
εμβέλειας) του Αθλητικού Συλλόγου Αμφίκλειας «ΔΙΟΝΥΣΟΣ», που θα διεξαχθεί στην Αμφίκλεια. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 54107/1819/11-4-
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 δέσμευση πίστωσης ποσού χιλίων 

τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την συμμετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον αγώνα δρόμου «Μονοπάτι Παρνασσού» (ορεινός 
μαραθώνιος πανελλήνιας εμβέλειας) του Αθλητικού Συλλόγου Αμφίκλειας «ΔΙΟΝΥΣΟΣ», που θα 
διεξαχθεί στην Αμφίκλεια, από 23 έως 24 Απριλίου 2016. 

       Η δαπάνη αφορά την προμήθεια μεταλλίων και θα βαρύνει το Ειδικό Φορέα: 01.073 και  
στον Κ.Α.Ε.: 0844.01.  
 
 Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 617 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 53552/1366/11-4-
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 τις παρακάτω δαπάνες για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή 

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1.  
δαπάνη για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0832         

539,68 

2.  

δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικού - σύστημα 
αντιεμπλοκής φρένων (abs) στο φορτηγό αυτ/το ΚΗΗ 1609 STAYER 
οχήματος Δ/νσηςΤεχνικών Έργων της ΠΕ Φωκίδας (Ν. ΒΕΛΗΣ-
ΣΑΡΙΔΗΣ – ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ)  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ1321 

1.353,00 

3.  

δαπάνη για την πληρωμή εργασίας τοποθέτησης συστήματος 
αντιεμπλοκής φρένων στο φορτηγό ΚΗΗ 1609 οχήματος της Δ/νσης 
τεχνικών Έργων της ΠΕ Φωκίδας (Ν.ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ – ΑΘ. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ)  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

356,70 

4.  

δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας μελανιών  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΑΞ για τις ανάγκες της των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας, της 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΔΥ (ΓΛΑΒΕΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ)  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111 

2.018,05 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 618 
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ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στη 
διοργάνωση του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων στο Γαλαξείδι. 
(Εισηγητής κ. Κων/νος Μίχος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 47906/313/12-4-
2016 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) από τον 

Φορέα 073 και ΚΑΕ 0844, για συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στη διοργάνωση του 10ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων, με θέμα «Ελληνικές Ναυτικές πολιτείες από τον 
16ο έως τον 19ο αιώνα», που θα πραγματοποιηθεί στο Γαλαξείδι από 6 έως 8 Μαΐου. 

Η δαπάνη αφορά το κόστος του δείπνου του Σαββάτου, 100 περίπου ατόμων 
(07/05/2016) της πρόσκλησης. 
 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει, διότι «δεν πρόκειται για ευρύτερης σημασίας και 
ενδιαφέροντος δραστηριότητα». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 619 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της 4ης 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 Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 54481/1839/12-4-
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 4η τροποποίηση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει, με την αιτιολογία ότι «πρόκειται για 
διαχειριστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις της διοίκησης, που δεν αλλάζουν το ύψος του 
προϋπολογισμού και την δυνατότητα μας για κατασκευή έργων και παροχή υπηρεσιών». 
  
 Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 620 

 
 
ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του προγράμματος οικονομικής λειτουργίας 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 Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 55217/1895/12-4-
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 το πρόγραμμα αποκατάστασης της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας 

όπως παρουσιάζεται στην εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.. 
  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει, ζητώντας «να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση για 
τα δάνεια της Περιφέρειας… για την αιτιολογία και την αποτελεσματικότητα τους». 
  

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 621 
 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Προστασία πρανών επαρχιακού 
οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 2.250.000,00 € με 
Φ.Π.Α..  

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 52742/771/8-4-
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 κατά πλειοψηφία 
Συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού για την διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου: 

«Προστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισμού 2.250.000,00 € με Φ.Π.Α., η οποία θα γίνει την 10η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας (Κατσαντώνη 2), 
αποτελούμενη απο τα κάτωθι μέλη: 

 
Α.1 Τακτικά μέλη: 
 
1. Βονόρτας Παναγιώτης, Πολ. Μηχ/κός με ΣΤ΄, ως Πρόεδρος, 

2. Πεταρούδης Δημήτριος, Πολ. Μηχ/κός ΤΕ, με Β΄ βαθμό 

3. Φακίτσας Βασίλειος, Πολ. Μηχ. ΤΕ, με Ε΄ βαθμό  

4. Κοντοπάνος Κωνσταντίνος, Πολ. Μηχ/κος, με Δ΄ βαθμό ως μέλη  

 
Α.2 Αναπληρώματικά μέλη κατά σειρά διορισμού οποιοσδήποτε από τα τακτικά μέλη 

της παραπάνω παρ. Α.1 που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν η κωλύονται: 
 

1. Καρακώστα Κατερίνα, Πολ. Μηχ/κός, ΤΕ με Δ΄ βαθμό 

2. Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος, Πολ. Μηχ/κός, ΤΕ με Ε΄ βαθμό   

3. Παπαροϊδάμη Μαρίνα, Τοπ. Μηχ/κός, με ΣΤ΄ βαθμό  

4.Γκορόγιας Νικόλαος, Πολ. Μηχ/κός, με Δ΄ βαθμό 

 
Β. Εκπρόσωπο του ΤΕΕ/ΤΑΣ τον κ. Γεώργιο Λάππα του Ιωάννη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

και Μηχανικό Υπολογιστών με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Καρατζένη του Κωνσταντίνου, 
Πολιτικό Μηχανικό. 
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Γ. Εκπρόσωπο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας τον κ. Σουλιώτη Νικόλαο, Δήμαρχο 
Καρπενησίου, Πολιτικό Μηχανικό, με αναπληρωτή του τον κ. Σταμάτη Ιωάννη, Δημοτικό 
Σύμβουλο του Δήμου Καρπενησίου, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ. 
 

Δ. Εκπρόσωπο, της ΠΕΔΜΕΔΕ τον κ. Ιωάννη Αθανασόπουλο, με αναπληρωτή του τον 
κ. Μωϋσή Μπερμπερή. 
 
 Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας, δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 622 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € 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 Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 51776/1265/11-4-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
Συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού για το έργο: «Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α. 

Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με Φ.Π.Α., τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
της οποίας προέκυψαν με δημόσια κλήρωση, ως εξής: 
 

Α.1. Τακτικά Μέλη: 
 
α. Ευαγγελόπουλο Ζαχαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη AΤΕ/ΠΣΕ, ως Πρόεδρο 
β. Σακελλάρη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη AΤΕ/ΠΣΕ 
γ. Ζιαγκοβά Αθανάσιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ στη AΤΕ/ΠΣΕ 
δ. Βαγενά Ελένη, Μηχανικό Έργων Υποδομής ΤΕ στη AΤΕ/ΠΣΕ 

 
Α.2. Αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά διορισμού οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη 

της παραπάνω παρ. Α.1 που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται: 
 
α. Αικατερίνη Κριτσόβα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη AΤΕ/ΠΣΕ ως αναπληρωτή Πρόεδρο 
β. Χρυσάνθη Κοντακτσή, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη AΤΕ/ΠΣΕ 
γ. Κων/νο Περώνη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ στη AΤΕ/ΠΣΕ 
δ. Φώτιο Κολοβό, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ στη AΤΕ/ΠΣΕ 
 
Β. Τον Ευάγγελο Μπλούνα, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ/ΤΑΣ, 

με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Κολιόπουλο, Μηχανικό Χωροταξίας. 
Γ. Τον Φώτιο Ζορμπά, εκπρόσωπο ΠΕAΜΕAΕ/Περιφ. Τμήμα Ν. Φθιώτιδας, με 

αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Προβόπουλο. 
Δ. Τον εκπρόσωπο της ΠΕA Ν. Φθιώτιδας, με τον αναπληρωτή του. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 623 

 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση μετακινήσεων Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα 
αρμοδιότητας Τομέα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού). 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 53212/196/8-
4-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. (Τμήμα Σχεδιασμού 
Περιφερειακής Πολιτικής) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Εντεταλμένου για θέματα αρμοδιότητας Τομέα Σχεδιασμού 

Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακού 
Συμβούλου κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τις ακόλουθες ημερομηνίες: 
 

1. Στις 12 Φεβρουαρίου 2016 - Αθήνα  
Συνάντηση εργασίας στη ΔΕΠΑ για το έργο του Φυσικού Αερίου στη Στερεά Ελλάδα, μαζί με 
τον κ. Περιφερειάρχη. 
2. Στις 18 Φεβρουαρίου 2016 - Αθήνα  
Συνάντηση εργασίας με την Ομάδα ΕΣΠΑ, μαζί με τον κ. Περιφερειάρχη. 
3. Στις 23 Φεβρουαρίου 2016 - Αθήνα   
Συνάντηση με εργασίας στην ΕΥΣΕΚΤ για την εξειδίκευση του ΕΚΤ 2014 - 2020. 
4. Στις 1 Μαρτίου 2016 - Αθήνα 
Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης από κοινού με την ΔΕΠΑ. 
5. Στις 10 Μαρτίου 2016 - Αθήνα   
Συμμετοχή σε τεχνική συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τα στελέχη της 
ΕΥΣΕΚΤ στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 624 

 
 
 

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η 
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως 
ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 Ηλίας Μπουρμάς   Βασίλειος Φακίτσας                    Ζωή Σύψα 
   

Κων/νος Καραγιάννης 
      
     Ιωάννης Ταγκαλέγκας 

 
Ιωάννης Αγγελέτος 
 
Γεώργιος Γκικόπουλος 
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