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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
της 8ης Αυγούστου 2016 
Αριθµός Πρακτικού 32 

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

όροφος), σήµερα στις 8 Αυγούστου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-2014 
(Α∆Α: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την 
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάµει 
της υπ΄αριθµ. (οικ.) 121795/1430/2-8-2016 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 30/18-7-2016 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 159/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τµήµα 1ο Τριµελές) και της µε αριθµ. 64/2016 απόφασης του 1ου 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό Α988/2016 απόφασης του Β’ 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Ειρηνοδικείο Λαµίας [αίτηση ασφαλιστικών µέτρων νοµής του Χαραλάµπους Ρέτσου και λοιπών 
(συνολικά 4 αιτούντες)]. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. (οικ.) 265/30-7-2016 και (οικ.) 270/31-7-2016 αποφάσεων της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση στις Ερυθρές του ∆ήµου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας, στις 30-07-2016) – (δασοπυρόσβεση στην Λίµνη του ∆ήµου Μαντουδίου - Λίµνης – 
Αγίας  Άννας Εύβοιας, στις 31-07-2016). 
 
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραµµα δηµοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας µε τίτλο: «Έγκριση απευθείας µίσθωσης ιδιωτικών 
µηχανηµάτων για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
(δασοπυρόσβεση) την 26/6/2016 και  3/7/2016». 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραµµα δηµοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας µε τίτλο: «Έγκριση απευθείας µίσθωσης ιδιωτικών 
µηχανηµάτων για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
(δασοπυρόσβεση) την 14/7/2016 και  16/7/2016». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερµηνείας 
της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο υπερκείµενο τµήµα της Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου και 
στο τµήµα κάτω του Ι.Ν. Επισκοπής στο Κάστρο Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
2.150.000,00€ µε Φ.Π.Α..   
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής ∆ήµων 
Κύµης- Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.000.000,00€ µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 10ο: Επανάληψη δηµοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην έξοδο 
Τολοφώνας, τεχνικών έργων στην περιοχή Ερατεινής, ασφαλτικού οδοστρώµατος τεχνικών 
έργων και σήµανσης στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου» του έργου: 
«Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισµού 
200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του έργου: 
«Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου και τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ∆ήµου 
∆οµοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος «Αποκατάσταση 
κατολισθητικών φαινοµένων επί της εθνικής οδού 38 Λαµίας – Καρπενησίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του υπ΄αριθµ. 4/2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου, 
ειδών κρεοπωλείου, βρεφικών τροφών, οπωροκηπευτικών για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
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(Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδροµής (ΤΕΒΑ) για τον Νοµό Ευρυτανίας», 
συνολικού προϋπολογισµού 165.948,72 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δηµοπρασίας και επανάληψης του διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών βασικής υλικής συνδροµής για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 
35.014,16 µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης οδών για τα έτη 2016-2017», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προϋπολογισµού 69.995,52 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1146/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
και έγκρισης πρακτικού του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή, µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, χωρικής αρµοδιότητάς της», 
συνολικού προϋπολογισµού 342.506,96 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Αναπροσαρµογή κόστους συνοδών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 
έτους 2015-2016.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση της «Αναβάθµισης των συστηµάτων ασφάλειας, τη διασύνδεσή 
τους µε το κέντρο λήψης σηµάτων και των υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων άρδευσης 
του Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
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. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για δαπάνες, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στην 
συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε τον Μορφωτικό - Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό 
Σύλλογο «ΑΚΡΑΙΦΝΕΙΣ», Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου, επαναληπτικού, 
ηλεκτρονικού, δηµόσιου διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων του ∆’ Τµήµατος της αριθµ. 3024/22-3-2016 προκήρυξης, 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 
2016», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 58.022,40 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών 
του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε την µέθοδο της παγιδοθεσίας, µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, για τα έτη 
2016-2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 200.510,18 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση έναρξης εργασιών παγιδοθεσίας στο προσωρινό µειοδότη δακοκτονίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4325/15 στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 
 

Παρόντα µέλη επτά (7) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ιωάννης Περγαντάς, 
Βασίλειος Φακίτσας, Κων/νος Βαρδακώστας (αναπληρωµατικό µέλος του Ηλία Μπουρµά), 
∆ηµήτριος Αργυρίου (αναπληρωµατικό µέλος του Κων/νου Καραγιάννη), Ιωάννης Αγγελέτος και 
Γεώργιος Γκικόπουλος. 

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ηλίας Μπουρµάς και 
Κων/νος Καραγιάννης, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω, Ευστάθιος Κάππος και 
Αθανάσιος  Γιαννόπουλος, καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη αυτών. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος 
Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – 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 ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
4. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. και, 
5. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε.. 
 
 

� Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε ενηµέρωση σχετικά: 
 

1. Για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές στην Εύβοια, τι εκτίµηση υπάρχει, πότε θα 
αποζηµιωθούν οι πληγέντες και ποια τα µέτρα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. 

2. Για την εξώδικη δήλωση που έλαβε, από πού οφείλονται τα χρήµατα και γιατί δεν 
πληρώθηκαν. 

3. Για το πότε θα του δοθούν τα στοιχεία που έχει ζητήσει στο παρελθόν (απευθείας 
αναθέσεις, πίνακες δικαιούχων κοινωνικής προστασίας, απολογισµός κουνουποκτονίας, για το 
ζήτηµα των προληπτικών µέτρων προστασίας της γέφυρας που έπεσε στον δρόµο για τα 
Μάρµαρα, πίνακας αναθέσεων για υπηρεσίες συµβούλου). 

4. Για την θέση της Περιφέρειας όσον αφορά την πρότασή του για την ενιαία διαχείριση των 
οικονοµικών της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταµείου αλλά και της ∆ιαχειριστικής Αρχής, 
µέσω της Οικ. Επιτροπής. 

  
� Παράλληλα ζήτησε, 
• Εξηγήσεις για το πώς έγινε ο διαγωνισµός για το έργο «Αποκατάσταση ζηµιών 

επαρχιακού οδικού δικτύου ∆υτικής Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
• Αναλυτικές επιµετρήσεις των εργασιών του έργου: «Συντήρηση, αποκατάσταση ζηµιών 

και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο 
της Π.Ε. Φθιώτιδας», και του έργου: «Αντιµετώπιση των κατολισθήσεων στην ανατολική 
παράκαµψη της Λαµίας». 

• Για τις καταστροφές που υπήρξαν στην είσοδο της Γλύφας εξαιτίας των βροχοπτώσεων 
και στην παράλειψη αποµάκρυνσης των χωµατουργικών εργασιών (µπαζών) κατά τα 
προβλεπόµενα. 

 
� Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµέρωσε προφορικά σχετικά µε τις 

πρόσφατες πυρκαγιές στη Λίµνη Ευβοίας, εκθέτοντας τα ακόλουθα: 
1. Παρεµβάσεις που έγιναν και θα γίνουν σε συνεργασία µε το ∆ασαρχείο για αντιπληµµυρική 

προστασία, 
2. Καταγραφή των πληγέντων, 
3. Ανακούφιση όσων έχουν πληγεί και κυρίως των ρητινοπαραγωγών (αποζηµίωση), 
4. Οικονοµική Ενίσχυση από το ΥΠ. ΕΣ. για δαπάνες στον ∆ήµο, 
5. Τουριστική Προβολή (αποφυγή ακυρώσεων κρατήσεων). 

 
� Για το δεύτερο ζήτηµα, που έθεσε ο κ. Γκικόπουλος, δήλωσε «ότι έχει δοθεί το θέµα σε 

δικηγόρο, θα εξαντλήσουµε κάθε ένδικο µέσο που έχουµε στην διάθεσή µας, θα διεκδικήσουµε 
και θα προασπίσουµε τα δικαιώµατά µας».  
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� Για όλα τα υπόλοιπα παρέπεµψε στους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. 
// 

 
Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για το έργο: «Επισκευή 
αγωνιστικού χώρου και αντικατάσταση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Χαλκίδας», Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 Το κατεπείγον του θέµατος συνίσταται στο γεγονός οτι η Υπηρεσία (∆/νση Τεχνικών 
Έργων) απέστειλε το σχετικό έγγραφο µόλις στις 2-8-2016 και δεν κατέστη δυνατόν να 
συµπεριληφθεί στα τακτικά θέµατα, ενώ κάθε καθυστέρηση λήψης απόφασης έγκρισης της 
δαπάνης θα έχει ως συνέπεια να µην είναι έτοιµο το γήπεδο για την προετοιµασία των οµάδων 
και την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για τον σχεδιασµό 
και την υλοποίηση έκτακτης τουριστικής καµπάνιας για την πληγείσα περιοχή από την 
πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στο ∆ήµο Λίµνης Μαντουδίου - Αγίας Άννας Β.  Εύβοιας. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στην ανάγκη προβολής του τόπου µε σκοπό την 
προσέλκυση των επισκεπτών, µετά από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά, εν µέσω 
τουριστικής περιόδου, µε την οικονοµία και τον τουρισµό της περιοχής να έχει πληγεί 
ανεπανόρθωτα. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1194 

 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για το έργο: «Επισκευή 
αγωνιστικού χώρου και αντικατάσταση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Χαλκίδας», Π.Ε. 
Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 122626/4635/3-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη και δέσµευση πίστωσης ποσού 24.800,00 € (Ε.Φ. 02071 και ΚΑΕ 
9787) για το έργο: «Επισκευή αγωνιστικού χώρου και αντικατάσταση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό 
Γυµναστήριο Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, που είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα από πιστώσεις 
ιδίων πόρων Π.Ε. Ευβοίας (2η τροποποίηση). 
 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, αλλά µε επιφυλάξεις. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1195 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για τον σχεδιασµό 
και την υλοποίηση έκτακτης τουριστικής καµπάνιας για την πληγείσα περιοχή από την 
πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στο ∆ήµο Λίµνης Μαντουδίου - Αγίας Άννας Β.  Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 123802/3896/5-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης ποσού (9.840,00 €)  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για  τον σχεδιασµό και την υλοποίηση έκτακτης τουριστικής 
καµπάνιας για την πληγείσα περιοχή από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στο ∆ήµο 
Λίµνης Μαντουδίου - Αγίας Άννας της Β. Εύβοιας, µε στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατό 
περισσότερων επισκεπτών και την αποτροπή ακυρώσεων στις κρατήσεις.  

            Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 01.071 και τον Κ.Α.Ε.: 9899.01.  
 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, αλλά µε επιφυλάξεις. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1196 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 30/18-7-2016 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 30/25-7-2016 (και όχι 18-7-2016, όπως εκ 
παραδροµής ανεγράφη στον τίτλο του θέµατος) πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1197 

 
 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 159/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τµήµα 1ο Τριµελές) και της µε αριθµ. 64/2016 απόφασης του 1ου 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. (οικ.) 121122/248/2-8-
2016 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

 Να µην ασκηθεί ένδικό µέσο κατά της µε αριθµό 159/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τµήµα 1ο Τριµελές) και της µε αριθµ. 64/2016 απόφασης του 1ου 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε θετική ψήφο, µε την παρατήρηση ότι «η Νοµική 

Υπηρεσία της Εύβοιας διαµόρφωσε λανθασµένα µια ενιαία εισήγηση για δυο διαφορετικές 
υποθέσεις δηµιουργώντας συγχύσεις…. Να µην ξαναγίνει». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1198 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό Α988/2016 απόφασης του Β’ 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. (οικ.) 121291/250/2-8-
2016 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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Να µην ασκηθεί ένδικό µέσο κατά της µε αριθµό Α988/2016 απόφασης του Β’ Τριµελούς 
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1199 
 

ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Ειρηνοδικείο Λαµίας [αίτηση ασφαλιστικών µέτρων νοµής του Χαραλάµπους Ρέτσου και λοιπών 
(συνολικά 4 αιτούντες)]. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 116278/945/29-7-
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. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Παναγιώτη Συγγούρη του ∆ηµητρίου [Α.Μ. 81], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 26, ο 
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο Λαµίας, την 24/08/2016, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 24/06/2016 και µε αριθµό κατάθεσης 
326/29.06.2016 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων νοµής που άσκησαν οι αιτούντες, ήτοι ο 
Χαράλαµπος Ρέτσος και λοιποί [συνολικά 4 αιτούντες], συντάσσοντας σηµείωµα, προβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την 
υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 352 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 84,48), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 436,48 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

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

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, µε ποσό 80€/ώρα, ήτοι [80 Χ 2 = 
160 ευρώ], για τη µελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, λόγω 
της φύσης της υπόθεσης. 

- Σύνολο αµοιβής 352 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1200 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. (οικ.) 265/30-7-2016 και (οικ.) 270/31-7-2016 αποφάσεων της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση στις Ερυθρές του ∆ήµου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας, στις 30-07-2016) – (δασοπυρόσβεση στην Λίµνη του ∆ήµου Μαντουδίου - Λίµνης – 
Αγίας  Άννας Εύβοιας, στις 31-07-2016). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 273/2-8-2016 έγγραφο 
της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας 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 υπ΄αριθµ. (οικ.) 265/30-7-2016 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας 

σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. 
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Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση στις Ερυθρές του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, στις 30-07-2016), και 
συγκεκριµένα: 

 
1.- Την απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
 

1. ΚΑΣΣΙΝΑΣ  ΛΟΥΚΑΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ      (20  ΤΟΝ.) ΜΕ      130350 
2. ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΑ      (15  ΤΟΝ.) ΒΙΜ     8171 

3. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Υ∆ΡΟΦΟΡΑ      (21  ΤΟΝ.) ΜΕ      124900 

4. ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ UNIMOG           (3,0 TON.) ΜΕ      93831 
5. ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 
UNIMOG           (3,2 TON.) ΜΕ      88636 

6. ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ UNIMOG           (2,8 TON.) ΜΕ      70988 
 
2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 

µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
σε βεβαίωση  που θα υπογράφεται από τον ∆ιοικητή της Π.Υ Θηβών και από το Τµήµα 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1493/2015 απόφαση 
(πρακτικό 31/09-11-2015, θέµα 11Ο Ε.Η.∆.) της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Β. την υπ΄αριθµ. (οικ.) 270/31-7-2016 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας 
σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. 
Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση στην Λίµνη του ∆ήµου Μαντουδίου - Λίµνης – Αγίας  Άννας Εύβοιας, 
στις 31-07-2016), και συγκεκριµένα: 

 
1.- Την απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
 
1. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ      (20  ΤΟΝ.) BIK      4769    
2. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΑ      (21  ΤΟΝ.) ΜΕ      124900 

3. ΒΙΕΝΝΑ   ΧΡΙΣΤΙΝΑ UNIMOG           (3,2 TON.) ΜΕ      93838 
4. CERMA   JANI  UNIMOG           (3,0 TON.) ME      79222  
5. ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 
UNIMOG           (3,2 TON.) ΜΕ      88636 

6. ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ  ΓΑΙΩΝ  D9 ME      116110 
 
2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 

µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
σε βεβαίωση  που θα υπογράφεται από τον ∆ιοικητή της Π.Υ Θηβών και από το Τµήµα 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1493/2015 απόφαση 
(πρακτικό 31/09-11-2015, θέµα 11Ο Ε.Η.∆.) της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

3.- Οι ανωτέρω µισθώσεις γίνονται µε τους όρους που αναγράφονται στο συµφωνητικό 
µίσθωσης µεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και των ιδιοκτητών των 
µηχανηµάτων.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1201 

 
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραµµα δηµοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας µε τίτλο: «Έγκριση απευθείας µίσθωσης ιδιωτικών 
µηχανηµάτων για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
(δασοπυρόσβεση) την 26/6/2016 και  3/7/2016». 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 237/27-7-2016 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας 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 διάθεση πίστωσης για το πρόγραµµα δηµοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας µε τίτλο: «Έγκριση απευθείας µίσθωσης ιδιωτικών 
µηχανηµάτων για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
(δασοπυρόσβεση) την 26/6/2016 και  3/7/2016», ως εξής: 

1. Πυρκαγιά στην ΣΤΕΦΑΝΗ, ∆.∆. ∆ερβενοχωρίων του ∆ήµου Τανάγρας, στις 26-6-
2016, ποσού 108.214,80€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, 

2. Πυρκαγιά στην θέση ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΑ, ∆.∆. Κυριακίου του ∆ήµου Λιβαδειάς, στις 3-7-
2016, ποσού 5.356,80€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν την ΣΑΕΠ 566000012-Πυρκαγιές 2016, σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθµ. 32/2015 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1202 

 
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραµµα δηµοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας µε τίτλο: «Έγκριση απευθείας µίσθωσης ιδιωτικών 
µηχανηµάτων για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
(δασοπυρόσβεση) την 14/7/2016 και  16/7/2016». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 238/27-7-2016 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας 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 διάθεση πίστωσης για το πρόγραµµα δηµοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας µε τίτλο: «Έγκριση απευθείας µίσθωσης ιδιωτικών 
µηχανηµάτων για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
(δασοπυρόσβεση) την 14/7/2016 και  16/7/2016», ως εξής: 

1. Πυρκαγιά στο ΚΑΣΤΡΟ του ∆ήµου Ορχοµενού, στις 14-7-2016, ποσού 3.738,60€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, 

2. Πυρκαγιά στην ΥΛΙΚΗ του ∆ήµου Ορχοµενού, στις 16-7-2016, ποσού 1.227,60€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν την ΣΑΕΠ 566000012-Πυρκαγιές 2016, σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθµ. 32/2015 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1203 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερµηνείας 
της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο υπερκείµενο τµήµα της Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου και 
στο τµήµα κάτω του Ι.Ν. Επισκοπής στο Κάστρο Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
2.150.000,00€ µε Φ.Π.Α..   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 83292/2241/Φ.Ε./1-8-
2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του έργου «Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερµηνείας της 

παθολογίας των βραχωδών πρανών στο υπερκείµενο τµήµα της Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου και στο 
τµήµα κάτω του Ι.Ν. Επισκοπής στο Κάστρο Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
2.150.000,00€ µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

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

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

στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία (τα µέλη της επιτροπής θα 
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθώς 
και νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής αυτού, σύµφωνα µε το αρ. 18 της ∆ιακήρυξης, εάν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δηµοπρασία κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή εάν 
διεξαχθεί µεν, αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1204 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής ∆ήµων 
Κύµης- Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.000.000,00€ µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 121444/3334/Φ.Ε./2-
8-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του έργου «Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής ∆ήµων Κύµης- 

Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.000.000,00€ µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία, 

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

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

στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία (τα µέλη της επιτροπής θα 
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθώς 
και νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής αυτού, σύµφωνα µε το αρ. 18 της ∆ιακήρυξης, εάν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δηµοπρασία κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή εάν 
διεξαχθεί µεν, αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1205 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Επανάληψη δηµοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην έξοδο 
Τολοφώνας, τεχνικών έργων στην περιοχή Ερατεινής, ασφαλτικού οδοστρώµατος τεχνικών 
έργων και σήµανσης στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου» του έργου: 
«Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισµού 
200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 113769/2853/19-7-
2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
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 1. το από 12-7-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του υποέργου: 
«Αποκατάσταση τοιχίου στην έξοδο Τολοφώνας, τεχνικών έργων στην περιοχή Ερατεινής, 
ασφαλτικού οδοστρώµατος τεχνικών έργων και σήµανσης στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα της 
Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου» του έργου: «Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 
2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το οποίο η 
δηµοπρασία απέβη άγονη, 

2. την επανάληψη της δηµοπρασίας του έργου στις 25 Αυγούστου 2016, ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 10:00 π.µ., µε τους ίδιους όρους, την ίδια επιτροπή δηµοπρασίας που είχε ορισθεί από 
την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας και µε τα ίδια τεύχη που είχαν εγκριθεί από την 
προϊσταµένη αρχή.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1206 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του έργου: 
«Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου και τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ∆ήµου 
∆οµοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 120199/5274/29-7-
2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

 1. Εγκρίνει το από 14-7-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου και τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ∆ήµου 
∆οµοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών 
των υποψηφίων αναδόχων. 
 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», που προσέφερε µέση έκπτωση πενήντα εννέα και είκοσι 
επτά τοις εκατό (59,27 %). 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συµφωνεί, προτείνοντας, λόγω της µεγάλης 
έκπτωσης του έργου, η Υπηρεσία να παρακολουθεί, ώστε να µην υπάρξουν συµπληρωµατικές 
συµβάσεις ή άλλα απρόβλεπτα. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1207 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος «Αποκατάσταση 
κατολισθητικών φαινοµένων επί της εθνικής οδού 38 Λαµίας – Καρπενησίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 118862/5186/28-7-
2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το από 14-7-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 
«Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινοµένων επί της εθνικής οδού 38 Λαµίας – Καρπενησίου», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των 
υποψηφίων αναδόχων. 
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 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΚΑΝΗΘΟΣ Α.Ε.» που προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση πενήντα δυο και 
επτακόσια εξήντα ένα τοις εκατό (52,761%). 
  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συµφωνεί, προτείνοντας, λόγω της µεγάλης 
έκπτωσης του έργου, η Υπηρεσία να παρακολουθεί, ώστε να µην υπάρξουν συµπληρωµατικές 
συµβάσεις ή άλλα απρόβλεπτα. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1208 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του υπ΄αριθµ. 4/2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 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.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 121379/2478/2-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 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 το υπ’ άριθµ. 4/22-7-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 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., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνική προσφορά των υποψήφιων προµηθευτών. 

2. Απορρίπτει τις προσφορές των κάτωθι διαγωνιζόµενων για τους λόγους που 
αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού: 

  

Α/α Προσφέρων Οµάδα για την οποία 
κατατέθηκε προσφορά 

1 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ ΟΜΑ∆Α ΟΜΑ∆Α (ΣΤ) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
2 ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ ΟΜΑ∆Α (Α) ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

3 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟ Ν.Π.∆.∆. – Ο.Τ.Α. Ι∆ΡΥΜΑΤΑ & 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΟΜΑ∆Α (Γ) ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
 

ΟΜΑ∆Α (ΣΤ) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

 
3. Αποδέχεται την προσφορά του κάτωθι διαγωνιζόµενου στο επόµενο στάδιο του 

διαγωνισµού για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισµού: 
 

Α/α Προσφέρων Οµάδα για την οποία 
κατατέθηκε προσφορά 

1 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΟΜΑ∆Α (Α) ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
 

 ΟΜΑ∆Α (Β) ΚΡΕΑΤΑ 
 

4. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό για τις οµάδες ∆ (Βρεφικές Τροφές), Ε (Είδη 
Παντοπωλείου), Ζ (Γαλακτοκοµικά) και Η (Είδη Οπωροπωλείου), διότι δεν κατατέθηκε καµία 
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προσφορά και τις οµάδες Γ (Γάλα εβαπορέ) και ΣΤ (Ελαιόλαδο), διότι απορρίφθηκαν οι 
προσφορές που κατατέθηκαν. 

5. Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισµού για τις ανωτέρω οµάδες. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1209 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δηµοπρασίας και επανάληψης του διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών βασικής υλικής συνδροµής για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 
35.014,16 µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 120857/2884/1-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

 Εγκρίνει: 
 1.  το υπ’ άριθµ. 1/29-7-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ειδών βασικής υλικής συνδροµής για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 35.014,16 µε Φ.Π.Α., 
σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός απέβη άγονος, 

2. την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους σύµφωνα µε το άρθρο 21Η του 
Π.∆. 118/2007. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1210 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης οδών για τα έτη 2016-2017», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προϋπολογισµού 69.995,52 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 121663/2150/2-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το από 2-8-2016 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης οδών για τα έτη 2016-2017», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προϋπολογισµού 69.995,52 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει (δεν κατακυρώνει αποτέλεσµα) προσωρινό µειοδότη της ανωτέρω 
προµήθειας την εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ  ΑΤΕΒΕ – Α.Ε.», η οποία προσέφερε:  

α) για το λευκό ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης, τιµή µονάδας ανά Kgr χωρίς τον Φ.Π.Α.: 
1,24 (€), 

β) για το µαύρο χρώµα διαγράµµισης, τιµή µονάδας ανά Kgr χωρίς τον Φ.Π.Α.: 1,24 (€)  
και, 

γ)  για τα υαλοσφαιρίδια, τιµή µονάδας ανά Kgr χωρίς τον Φ.Π.Α.: 0,65 (€).   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1211 
 



15 
 

ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1146/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
και έγκρισης πρακτικού του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή, µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, χωρικής αρµοδιότητάς της», 
συνολικού προϋπολογισµού 342.506,96 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 120703/2465/2-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 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) ∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 1146/25-7-2016 απόφασή της, ως προς την παρ. 3, και 
συγκεκριµένα διαγράφει την λέξη «Κατακυρώνει…» και την αντικαθιστά µε την φράση  «Να 
συνεχιστεί η διαδικασία για …». 
 2) Εγκρίνει το υπ’ άριθµ. 5/1-8-2016 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού, 
διεθνή, µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
χωρικής αρµοδιότητάς της», συνολικού προϋπολογισµού 342.506,96 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε 
το οποίο διορθώνει το υπ΄αριθµ. 3/15-7-2016 πρακτικό της, που είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 
1146/2016 (πρακτικό 30/25-7-2016) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1212 

 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Αναπροσαρµογή κόστους συνοδών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. 
Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 120277/4570/29-7-
2016 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

 Την αναπροσαρµογή από 5,10 € σε 3,52 €, του ωροµίσθιου κόστους των δροµολογίων 
µεταφοράς µαθητών για τα οποία προβλέπεται συνοδός, και ανατέθηκαν µε τις διαγωνιστικές  
διαδικασίες που πραγµατοποίησε η Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015 – 2016 και 2016 – 
2017, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 3/2016 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νοµό Εύβοιας και την 1226/2016 απόφαση του VI τµήµατος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ως εξής: 

Πίνακας 
  
διαµόρφωσης ηµερήσιου κόστους των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών που ανατέθηκαν µε την διαδικασία 
του ηλεκτρονικού διαγωνισµού (1188/2015 απόφαση Οικ. Επιτρ.) για τα σχολικά έτη 2015 - 2016 και 2016 -  
2017 και θα πραγµατοποιηθούν από την εταιρεία «ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά το σχολικό έτος 2016 – 
2017, ύστερα από την αναπροσαρµογή που έγινε στα ηµερήσια κόστη των συνοδών µετά τον προσυµβατικό 
έλεγχο και σύµφωνα µε την 3/2016 πράξη και την 1226/2016 απόφαση του VI τµήµατος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
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 Αρχικό 
Ηµερήσιο 
κόστος µε 
συνοδό 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Νέο 
Ηµερήσιο 
κόστος µε 
συνοδό 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 1 71 Έξω Παναγίτσα, 
(CITROEN), Λιανή 
Άµµος, ∆οκός,  

Καλιµατσάνικα, Αφράτι, 
Φύλλα, Mύτικας, Ελια, 
Βασιλικό, Λάµψακος, 
Αγία Μαρίνα, Εργατικές 
Κατοικίες, οδός Λιάσκα, 
Παλιά γέφυρα, ∆ροσιά - 

έδρα σχολείου & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 20,40 14,08 -6,32 198,64 192,32 

 2 58 ∆ροσιά - Κάνηθος - Αγία 
Μαρίνα - Σάµου 15   & 
Άγιος Ιωάννης) - Β. 
Γεωργιάδη 14 - 
Μεσσαπίων 9 - 
∆ηµοκρίτου 1 - 

Μπολοβίνενας 38 - 
Καµάρες (έδρα 

σχολείου) & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 15,30 10,56 -4,74 93,37 88,63 

3  59 Έξω Παναγίτσα - ∆οκός 
- Αφράτι - Βασιλικό - 
Λευκαντί - Βασιλικό - 
Μπούρτζι - Καµάρες 
(έδρα σχολείου) & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 15,30 10,56 -4,74 114,94 110,20 

4  72 Σταθµός Υπεραστικών -
Καµάρες-∆ιαστ. 

Ληλαντίων-Ορέστη 
Μακρή-Ληλαντίων-

Προαστίου-Χαινά-Λιαν. 
Άµµος (Βασιλόπουλος)-
∆ιοικητήριο-Κουρέντι-
Κακαρά-Βενιζέλου-
Ωρίωνος -Βενιζέλου-
Αγγελή Γοβιού-Π. 
Γέφυρα-Κάνηθος--

∆ροσιά. (έδρα σχολείου) 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 15,30 10,56 -4,74 95,87 91,13 
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Πίνακας 
 
διαµόρφωσης ηµερήσιου κόστους των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών που ανατέθηκαν µε την διαδικασία 
διαπραγµάτευσης των άγονων του ηλεκτρονικού διαγωνισµού, (1708/2015 απόφαση Οικ. Επιτρ.), για τα 
σχολικά έτη 2016 – 2017, και θα πραγµατοποιηθούν από το «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» κατά το 
σχολικό έτος 2016 – 2017, ύστερα από την αναπροσαρµογή που έγινε στα ηµερήσια κόστη των συνοδών  
µετά τον προσυµβατικό έλεγχο και σύµφωνα µε την 3/2016 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νοµό Εύβοιας και την 1226/2016 απόφαση του VI τµήµατος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
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 Αρχικό 
Ηµερήσιο 
κόστος µε 
συνοδό 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Νέο 
Ηµερήσιο 
κόστος µε 
συνοδό 
χωρίς 
ΦΠΑ 

1 114 ΤΟΠΙΚΑ ΨΑΧΝΩΝ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 75,19 72,03 

2 117 ΜΙΣΤΡΟΣ-ΠΙΣΣΩΝΑΣ-
ΚΑΘΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 0,00 0,00 0,00 96,39 96,39 

3 121 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ-
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-

ΚΑΘΕΝΟΙ-ΑΜΦΙΘΕΑ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

1 5,10 3,52 -1,58 25,24 23,66 

4 122 ΒΟΥΝΟΙ-ΚΑΜΠΙΑ-
ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗ-ΣΤΕΝΗ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 48,82 45,66 

5 126 ΚΕΡΑΣΙΑ-ΑΓ.ΑΝΝΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 49,34 46,18 

6 127 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ - 
ΑΓ.ΑΝΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,42 42,26 

7 133 ∆ΡΥΜΩΝΑΣ-
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-∆ΑΜΙΑ-
ΡΟΒΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 87,01 83,85 

8 137 ΠΗΛΙ-ΜΑΝΤΟΥ∆Ι & 
ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 0,00 0,00 0,00 48,66 48,66 

9 143 ΗΛΙΑ-ΛΟΥΤΡΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 61,28 58,12 

10 157 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΤΟΠΙΚΑ ΨΑΧΝΩΝ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 60,48 57,32 
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11 160 ΚΑΜΑΤΡΙΑ∆ΕΣ-
ΓΑΛΑΤΣΑ∆ΕΣ-

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ-
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ 
& ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 67,82 64,66 

12 161 ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ-ΜΗΛΙΕΣ-
ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ-

ΚΑΜΑΡΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 96,16 93,00 

13 163 ΑΒΓΑΡΙΑ-ΣΙΝΑΣΣΟΣ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

(ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,42 42,26 

14 167 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΩΡΕΟΙ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

(ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 0,00 0,00 0,00 50,28 50,28 

15 168 ΣΙΜΙΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-
ΒΟΥΤΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 64,22 61,06 

16 190 ΤΡΑΧΗΛΙ-
ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-

ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 0,00 0,00 0,00 39,94 39,94 

17 193 ΑΧΛΑ∆ΕΡΗ-ΣΥΚΙΕΣ-
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ 

& ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 60,47 57,31 

18 196 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ-ΟΡΙΟ-
ΠΥΡΓΙ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 60,48 57,32 

19 201 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΗΠΟΙ-
ΣΤΟΜΙΟ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ-
ΠΛΑΤΑΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 125,66 122,50 

20 202 ΜΕΤΟΧΙ-ΚΥΜΗ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 0,00 0,00 0,00 127,82 127,82 

21 220 ΠΛΑΤΑΝΑ-ΣΤΟΜΙΟ-
ΚΑΜΠΟΣ ΟΞΥΛΙΘΟΥ-
ΟΞΥΛΙΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,42 42,26 

22 223 ΑΓ.ΑΣΩΜΑΤΟΙ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,42 42,26 

23 234 ∆ΡΟΣΙΑ-ΚΡΙΕΖΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 80,64 77,48 



19 
 

24 274 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΧΑΝΙΑ-
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

ΛΟΦΙΣΚΟΣ-∆ΑΦΝΗ-
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΣΥΚΙΕΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

1 5,10 3,52 -1,58 35,69 34,11 

25 318 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡ.-
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,42 35,22 

26 322 ΜΑΓΟΥΛΑ-
∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΥ-

ΑΓ.ΤΡΙΑ∆Α-ΛΙΑΝΗ 
ΑΚΤΗ -ΕΡΕΤΡΙΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 49,70 46,54 

27 347 ΑΓ.ΑΣΩΜΑΤΟΙ-
ΚΟΜΟ∆Ο-ΑΝΩ 

∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΥ-ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΟΤΡΩΝΙ-

ΜΠΑΣΙΝΕΪΚΑ - 
ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,42 42,26 

28 369 ΝΥΦΙ-ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ-
ΚΑΛΙΚΡΙ-ΛΙΝΑΡΙΑ-
ΑΓΙΑ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-
ΑΓΑΛΗΝΗ-ΑΣΠΟΥΣ-
ΜΠΑΣΑΛΕΣ-ΣΚΥΡΟΣ-
ΜΩΛΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 77,98 74,82 

29 556 ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΤΣΑ-
ΠΛΑΚΑΚΙΑ -ΕΡΕΤΡΙΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 60,48 57,32 

30 597 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΑΙ∆ΗΨΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 3,52 -6,68 46,44 39,76 

31 688 ΑΤΤΑΛΗ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,42 42,26 

32 701 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΣΤΕΛΙ 
- ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - 
ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,42 42,26 

33 703 ΠΕΥΚΟ∆ΑΣΟΣ- 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ- 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - 

ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ-ΠΗΓΗ- 
ΣΚΛΗΡΟ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 60,47 57,31 

34 705 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ- 
ΣΚΥΡΙΑΝΟΥ-ΜΥΛΟΙ- 

ΕΡΕΤΡΙΑ 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,42 42,26 
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35 711 Ν.ΕΡΕΤΡΙΑ - ΚΑΣΤΡΙ - 
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ - 

ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,42 42,26 

36 715 ΜΥΛΟΙ-ΚΑΣΤΡΟ 
ΜΕΚΟΥΝΙ∆Α-
ΜΕΚΟΥΝΙ∆Α-

ΚΟΚΚΑΛΟΙ-ΧΑΡΤΖΑΝΙ-
ΝΤΑΚΑΡΟΝΙΑ-
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΙ- 

ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 51,04 40,84 

37 720 ΠΑΝΑΓΙΑ-ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ-
ΡΑΠΤΑΙΟΙ-

ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ-ΝΕΑ 
ΣΤΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 55,60 45,40 

38 726 ΒΟΥΝΟΙ-ΑΜΦΙΘΕΑ-
ΚΑΘΕΝΟΙ-ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 

&ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 60,47 57,31 

39 727 ΛΟΥΤΣΑ-
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 60,47 57,31 

 
Πίνακας 

  
διαµόρφωσης ηµερήσιου κόστους των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών που ανατέθηκαν µε την διαδικασία 
διαπραγµάτευσης των Νέων δροµολογίων της 2ας Οκτωβρίου 2015, (1663/2015 απόφαση Οικ. Επιτρ.), για 
τα σχολικά έτη 2016 - 2017 και θα πραγµατοποιηθούν από το «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» κατά το 
σχολικό έτος 2016 – 2017, ύστερα από την αναπροσαρµογή που έγινε στα ηµερήσια κόστη των συνοδών  
µετά το προσυµβατικό έλεγχο και σύµφωνα µε την 3/2016 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στο νοµό Εύβοιας και την 1226/2016 απόφαση του VI τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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 Αρχικό 
Ηµερήσιο 
κόστος µε 
συνοδό 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Νέο 
Ηµερήσιο 
κόστος µε 
συνοδό 
χωρίς 
ΦΠΑ 

1 125 ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - 
ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΜΥΛΟΣ-
ΛΟΓΚΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,57 42,41 

2 284 ΚΑΛΥΒΙΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

1 5,10 3,52 -1,58 22,79 21,21 

3 728 ΕΡΕΤΡΙΑ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ-
ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΤΣΑ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

1 5,10 3,52 -1,58 22,79 21,21 

4 732 ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΛΑ-
∆ΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,42 42,26 
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5 733 ΠΟΤΑΜΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΑ-
ΠΑΡΑΛΙΑ- 

ΚΥΜΗ(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

1 5,10 3,52 -1,58 27,13 25,55 

6 734 ΚΥΜΗ-ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

1 5,10 3,52 -1,58 22,79 21,21 

7 735 ΒΡΥΣΗ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ-
ΓΑΙΑ-ΚΟΙΛΙ-ΑΝΩ 

ΜΟΝΟ∆ΡΙ-ΜΟΝΟ∆ΡΙ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,58 42,42 

8 744 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-
ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΓΙΟΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,58 42,42 

9 745 ΝΕΟΧΩΡΙ-ΣΙΝΑΣΟΣ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,58 42,42 

10 752 ΜΙΚ.ΛΕΩΦ. ΛΕΠΟΥΡΑ-
ΚΡΙΚΡΙ-∆ΕΞΑΜΕΝΗ 
ΚΡΙΕΖΩΝ-ΤΟΠΙΚΑ 
ΚΡΙΕΖΑ-ΚΡΙΕΖΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,57 42,41 

11 757 ΛΕΠΟΥΡΑ-ΒΕΛΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,58 42,42 

 
Πίνακας  

 
διαµόρφωσης ηµερήσιου κόστους των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών που ανατέθηκαν µε την διαδικασία 
διαπραγµάτευσης των άγονων του ηλεκτρονικού διαγωνισµού, (1708/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής), για 
τα σχολικά έτη 2015 - 2016 και 2016 -  2017 και θα πραγµατοποιηθούν από το «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.», κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017, ύστερα από την αναπροσαρµογή που έγινε στα 
ηµερήσια κόστη των συνοδών µετά το προσυµβατικό έλεγχο και σύµφωνα µε την 3/2016 πράξη του 
Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νοµό Εύβοιας και την 1226/2016 απόφαση του VI 
τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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 Αρχικό 
Ηµερήσιο 
κόστος µε 
συνοδό 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Νέο 
Ηµερήσιο 
κόστος µε 
συνοδό 
χωρίς 
ΦΠΑ 

1 12 Αγία Μαρίνα - Εργατικές 
κατοικίες, Μπαταριά - 

Άγιος Ιωάννης - 
Προαστίων - Χαϊνά - 
Σχολείο & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 65,50 62,34 

2 70 Αγία Ελεούσα-Καµάρες-
28ης Οκτωβρίου-Ανδρ. 
Παπανδρέου-Νεοφύτου-
Κακαρά-Νεοφύτου-
Αποστόλη-Νεάπολη-
Άγιος Ταξιάρχης-Αγία 
Ελεούσα-Βαθροβούνι 
(έδρα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 83,00 79,84 



22 
 

3 394 ΣΠΗΛΙΕΣ-ΚΑΜΠΟΣ-
ΜΑΝΙΚΑ-

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΖΟΥ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ & 

ΕΠΙΣΤΡ.(14:00) 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 60,00 56,84 

4 396 ΠΑΡΑΛΙΑ-ΜΟΡΦΑ-
ΚΑΡΟ∆ΡΟΜΟΣ-
ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

1 5,10 3,52 -1,58 22,50 20,92 

5 409 ΛΑΧΙ∆ΕΖΑ-
ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ-
ΚΑΤΑΣΚ.ΘΗΒΩΝ-
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ-

ΠΑΡΑΛΙΑ-ΛΟΥΚΙΣΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ.12:25 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 65,50 62,34 

6 414 ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ-
ΑΥΛΙ∆Α-ΒΑΘΥ-ΦΑΡΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -1 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 62,00 58,84 

7 415 ΜΟΡΦΑ-
ΚΑΡΟ∆ΡΟΜΟΣ-
ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ-
ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΥΛΙ∆Α-
ΒΑΘΥ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 60,00 56,84 

8 422 ΤΟΠΙΚΟ ΜΥΤΙΚΑΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 07:15 16:00 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 66,50 63,34 

9 423 ΤΟΠΙΚΟ ΜΥΤΙΚΑΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 08:00-13:15 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 66,50 63,34 

10 427 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 60,00 56,84 

11 487 ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ-
ΑΥΛΙ∆Α-ΒΑΘΥ-ΦΑΡΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -2 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 0,00 0,00 0,00 81,00 81,00 

12 645 ΣΤ.ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ - 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ 
(ΜΟΥΣΙΚΟ)& ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 

13 666 ΟΝΤΑΘΙ-ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-
ΧΑΛΚΙ∆Α & ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΓ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 60,00 56,84 

Πίνακας 
 
διαµόρφωσης ηµερήσιου κόστους των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών που ανατέθηκαν µε την διαδικασία 
διαπραγµάτευσης νέων δροµολογίων, (1663/2015 Απόφαση Οικ, Επιτροπής), για τα σχολικά έτη 2015 - 
2016 και 2016 -  2017 και θα πραγµατοποιηθούν από το «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.» κατά 
το σχολικό έτος 2016 – 2017, ύστερα από την αναπροσαρµογή που έγινε στα ηµερήσια κόστη των συνοδών 
µετά το προσυµβατικό έλεγχο και σύµφωνα µε την 3/2016 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στο νοµό Εύβοιας και την 1226/2016 απόφαση του VI τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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1 759 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

(ΟΛΟ) 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

1 5,10 3,52 -1,58 40,00 38,42 

2 786 ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-
ΟΝΤΑΘΙ-∆ΡΟΣΙΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,00 41,84 

3 795 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 45,00 41,84 

Πίνακας 
 

διαµόρφωσης ηµερήσιου κόστους των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών που ανατέθηκαν µε την διαδικασία 
διαπραγµάτευσης των νέων δροµολογίων, (171/2016 Απόφαση Οικ. Επιτροπής), για τα σχολικά έτη 2015 - 
2016 και 2016 -  2017 και θα πραγµατοποιηθούν από το «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.», 
κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017, ύστερα από την αναπροσαρµογή που έγινε στα ηµερήσια κόστη των 
συνοδών µετά τον προσυµβατικό έλεγχο και σύµφωνα µε τις 3/2016 και 7/2016 πράξεις του Αναπληρωτή 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νοµό Εύβοιας καθώς και την 1226/2016 απόφαση του VI τµήµατος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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1 819 ΜΟΡΦΑ-ΜΕΓΑΛΗ 
ΡΑΧΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΑΥΛΙ∆ΑΣ (ΜΟΝΟ 

ΠΡΩΪ 7,00) 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

1 5,10 3,52 -1,58 22,50 20,92 

 
Πίνακας 

  
διαµόρφωσης ηµερήσιου κόστους των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών που ανατέθηκαν µε την διαδικασία 
διαπραγµάτευσης των νέων δροµολογίων, (1663/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής), για τα σχολικά έτη 2015 
- 2016 και 2016 - 2017 και θα πραγµατοποιηθούν από τον «ΤΡΑΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ» κατά το σχολικό έτος 2016 
– 2017, ύστερα από την αναπροσαρµογή που έγινε στα ηµερήσια κόστη των συνοδών µετά το προσυµβατικό 
έλεγχο και σύµφωνα µε την 3/2016 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νοµό 
Εύβοιας και την 1226/2016 απόφαση του VI τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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1 809 ΤΡΑΧΥ-ΣΚΥΡΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 10,20 7,04 -3,16 63,97 60,81 
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Πίνακας 
  
διαµόρφωσης ηµερήσιου κόστους των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών µε µισθωµένα ΤΑΞΙ που 
ανατέθηκαν µε του ηλεκτρονικό διαγωνισµό και τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης, για τα σχολικά έτη 2015 - 
2016 και 2016 -  2017, και θα πραγµατοποιηθούν από τους αναδόχους κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017 µε 
αναπροσαρµογή στα ηµερήσια κόστη των συνοδών µετά το προσυµβατικό έλεγχο και σύµφωνα µε την 
3/2016 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νοµό Εύβοιας και την 1226/2016 
απόφαση του VI τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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ΦΠΑ 

 
∆ροµολόγια  Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού 

1188/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
 

1 53 Οικισµός Οσµάν 
Αλιβέρι 

ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

2 10,20 7,04 -3,16 30,80 27,64 

2 549 ΚΟΤΣΙΚΙΑ-ΝΕΟΣ 
ΠΥΡΓΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2 10,20 7,04 -3,16 104,46 101,30 

 
∆ιαπραγµάτευση Άγονων ∆ροµολογίων Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού  

1708/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
 

3 668 ΚΑΜΠΙΑ-ΨΑΧΝΑ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ  

2 10,20 7,04 -3,16 69,50 66,34 

4 712 ΝΤΕΜΙΡΗ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

1 10,20 7,04 -3,16 11,96 8,80 

5 632 Ν.ΣΤΥΡΑ-
ΧΑΛΚΙ∆Α & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

2 10,20 7,04 -3,16 89,00 85,84 

 
∆ιαπραγµάτευση Νέων ∆ροµολογίων  (2 Οκτωβρίου 2015) 

1663/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
 

6 795 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ-
ΧΑΛΚΙ∆Α & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

2 10,20 7,04 -3,16 32,30 29,14 

 
∆ιαπραγµάτευση Νέων ∆ροµολογίων  (16ης Νοεµβρίου 2015) 

171/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
 

7 817 ΛΟΥΤΡΑ 
ΑΙ∆ΗΨΟΥ-ΝΕΟΣ 

ΠΥΡΓΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2 10,20 7,04 -3,16 48,00 44,84 
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2. Την παρακράτηση από τους αναδόχους, αναδροµικά, στην τελευταία πληρωµή του 
σχολικού έτους 2015 – 2016, της διαφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε δροµολόγιο µετά την 
αναπροσαρµογή του κόστους συνοδού, από την έναρξη του σχολικού έτους 2015 - 2016, (11-9-
2015), επί τις ηµέρες πραγµατοποίησής του. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1213 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 
έτους 2015-2016.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 121768/3846/2-8-2016  
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

 Εγκρίνει: 
1. την καταβολή της επιδότησης ενοικίου στον Χονδρογιάννη Γεώργιο, κηδεµόνα του 

µαθητή Χονδρογιάννη Κωνσταντίνου- Σεραφείµ, για το χρονικό διάστηµα Ιανουάριος-Ιούνιος 
2016, συνολικού ποσού 510,00 ευρώ (85,00 ευρώ µηνιαία επιδότηση ενοικίου χ 6µήνες),  
δεδοµένου ότι συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις της παρ. 1α του αρ.3 της αριθ. 24001 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/τ.Β΄/14-06-2013). Η συνολική δαπάνη για το διάστηµα Ιανουάριος - Ιούνιος 
2016 ανέρχεται σε 85,00 ΕΥΡΩ Χ 6 ΜΗΝΕΣ = 510,00 ΕΥΡΩ. 

2. Την καταβολή της επιδότησης µεταφοράς στους παρακάτω ενήλικες µαθητές 
δικαιούχους της επιδότησης για το χρονικό διάστηµα από 10-09-2015 έως 30-06-2016, 
δεδοµένου ότι συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις του αρ. 3 της αριθ. 24001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1449/τ.Β΄/14-06-2013). Το ποσό της επιδότησης µεταφοράς που δικαιούνται οι παρακάτω 
µαθητές, για το σχολικό έτος 2015-2016 (από 10-09-2015 έως 30-06-2016), σύµφωνα µε τις 
βεβαιώσεις της σχολικής µονάδας (3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ) και την κατάσταση πληρωµής που 
περιλαµβάνεται στο παραπάνω σχετικό, προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 
1) Κυρίτση Λουκά του Ηλία µόνιµο κάτοικο Τ.Κ. Πολυδρόσου του ∆ήµου ∆ελφών 
Ν. Φωκίδας, ο οποίος φοιτά  στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαµίας(από 10-09-2015 έως 
30-06-2016), 

1.058,40 € 

2) Κυρίτση Ηλία του Χαραλάµπου µόνιµο κάτοικο Τ.Κ. Πολυδρόσου του ∆ήµου 
∆ελφών Ν. Φωκίδας,   ο οποίος φοιτά στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ  Λαµίας(από 10-
09-2015 έως 30-06-2016), 

940,80 € 

 3) Ντούλα ∆ήµο του Σωτηρίου µόνιµο κάτοικο Τ.Κ. Γραβιάς του ∆ήµου ∆ελφών Ν. 
Φωκίδας, ο οποίος φοιτά  στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ  Λαµίας (από 10-09-2015 έως 
30-06-2016), 

630,00 € 

 4) Ντοσιµεντζή Στέφανο του Ηλία µόνιµο κάτοικο Τ.Κ. Πολυδρόσου του ∆ήµου 
∆ελφών Ν. Φωκίδας, ο  οποίος φοιτά στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαµίας(από 10-09-
2015 έως 30-06-2016), 

756,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.385,20 € 

 

3. τις δαπάνες δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας,  σχ. έτους 2015-16, ως εξής:  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤ. 2015 - ∆ΕΚ. 2015 
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 0821 

ΑΡΙΘΜ. 3138/15-7-2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ 
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΕ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ –
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 

[14.114,68+ φπα 24%]= 17.502,20 
ΕΥΡΩ 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ –
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 

[64.273,88+ φπα 24%]= 79.699,61 
ΕΥΡΩ 

 
 Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1214 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση της «Αναβάθµισης των συστηµάτων ασφάλειας, τη διασύνδεσή 
τους µε το κέντρο λήψης σηµάτων και των υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων άρδευσης 
του Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 4138/2-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 1. Εγκρίνει το από 29-7-2016 πρακτικό της επιτροπής του δηµόσιου πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «Αναβάθµισης των συστηµάτων ασφάλειας, τη 
διασύνδεσή τους µε το κέντρο λήψης σηµάτων και των υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων 
άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α., 
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών-οικονοµικών 
προσφορών των υποψήφιων αναδόχων. 
 2. Αναδεικνύει προσωρινό µειοδότη την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ µε δ.τ. «HELLENIC CENTER OF SECURITY 
Κε.∆ι.Βι.Μ1», µε προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 72.292,00€ συµπεριλαµβανοµένου  
Φ.Π.Α. για 24 µήνες, δεδοµένου ότι η προσφορά του είναι η χαµηλότερη και σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης. 
  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε, δηλώνοντας «ότι αποτελεί µια ακόµη 
ιδιωτικοποίηση αναγκαίας υπηρεσίας στην διαχείριση του Κωπαϊδικού πεδίου, έπρεπε να 
υπάρχει ενιαία υπηρεσία δηµόσιου χαρακτήρα καλά στελεχωµένη και εξοπλισµένη». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1215 

 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 3989/25-7-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει 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 
∆ΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2016 

∆ΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΓΙΑ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Κάλυψη δαπανών (ηχητική 
κάλυψη, στεφάνια κλπ) 

εορτασµού της γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Μ. Ασίας 

02.05.073.5161.01 
∆απάνες 
Εθνικού 

χαρακτήρα 
600,00 10000,00 4470,00 5530,00 

2 

Κάλυψη δαπανών (ηχητική 
κάλυψη, στεφάνια 

προσκλήσεις, αποστολή 
προσκλήσεων κλπ) 

εορτασµού της Μάχης της 
Πέτρας 

02.05.073.5161.01 
∆απάνες 
Εθνικού 

χαρακτήρα 
2010,00 10000,00 5070.00 4930.00 

3 

Κάλυψη δαπανών (ηχητική 
κάλυψη, στεφάνια 

προσκλήσεις, αποστολή 
προσκλήσεων κλπ) 

εορτασµού της Μάχης της 28 
Οκτωβρίου 1940 

02.05.073.5161.01 
∆απάνες 
Εθνικού 

χαρακτήρα 
2216,00 10000,00 7080.00 2920.00 

4 

Κάλυψη δαπανών (ηχητική 
κάλυψη, στεφάνια κλπ) 

εορτασµού της Μάχης του 
Γοργοποτάµου 

02.05.073.5161.01 
∆απάνες 
Εθνικού 

χαρακτήρα 
550,00 10000,00 9296.00 704.00 

5 

Κάλυψη δαπανών( ηχητική 
κάλυψη, στεφάνια κλπ) 

εορτασµού της Ηµέρας των 
Εθνικών Ευεργετών 

02.05.073.0845.01 

Κάθε είδους 
δαπάνες 
∆ηµοσίων 
σχέσεων 

300,00 4650,00 4350,00 300,00 

6 ∆έσµευση ποσού για 
εισφορές στο Ι.Κ.Α 02.05.073.0291.01 Εισφορές στο 

Ι.Κ.Α 
43387,44 212319,16 168931,72 43387,44 

7 

Αµοιβή στη ∆ικαστική 
επιµελήτρια Ευσταθίας 

Θεοδωροπούλου σύµφωνα 
µε τις  242/15-2-16 

αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής (πράξη 7),και την 

1012/4-7-16 (πράξη 27) 

02.05.073.0894.01 
∆ικαστικά -  

συµβολαιογραφι
κά 

68.20 5000,00 2086,00 2914,00 

8 Λοιπές  αµοιβές όσων 
εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 02.05.073.0879.01 

Λοιπές  αµοιβές 
όσων εκτελούν 

ειδικές 
υπηρεσίες 

11000,00 39907,21 14089,50 25817,71 

9 

∆έσµευση ποσού για 
Μισθολογικές διαφορές 

βάσει ενιαίου µισθολογίου-
βαθµολογίου 

02.05.073.0221.01 

Μισθολογικές 
διαφορές βάσει 

ενιαίου 
µισθολογίου-
βαθµολογίου 

20000,00 48573,00 28573,00 20000,00 
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10 

Προµήθεια γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας 

 

02.05.073.1111.01 

Προµήθεια  
χαρτιού, 

γραφικών ειδών 
και λοιπών 

συναφών υλικών 

227.29 19582,49 18415,48 1167,01 

11 Αµοιβή για επισκευή του 
ΚΗΥ 6223 αυτ/του 02.05.073.0861.01 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
µεταφορικών 
µέσων ξηράς 

γενικά 

117,26 10000,00 4729,51 5270,49 

12 
Προµήθεια ανταλλακτικών 
για επισκευή του ΚΗΥ 6223 

αυτ/του 
02.05.073.1321.01 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και 

επισκευής  
µεταφορικών 
µέσων ξηράς 

γενικά 

518,03 24600,00 14288,85 10311,15 

13 Αµοιβή για επισκευή του ΚΥ 
96310-ΜΕ (διαµορφωτήρας) 02.05.073.5429.01 

Λοιπές 
γεωργικές 

δαπάνες (Ο.Κ) 
310,00 1608083,87 1079814,47 528269,40 

14 
Προµήθεια ανταλλακτικών 
για επισκευή του ΚΥ 96310 - 

ΜΕ 
02.05.073.5429.01 

Λοιπές 
γεωργικές 

δαπάνες (Ο.Κ) 
348,44 1608083,87 1080124,47 527959,40 

15 Αµοιβή για επισκευή του ΚΥ 
82362-ΜΕ (διαµορφωτήρας) 02.05.073.5429.01 

Λοιπές 
γεωργικές 

δαπάνες (Ο.Κ) 
260,00 1608083,87 1080472,47 527610,96 

16 
Προµήθεια ανταλλακτικών 

για  επισκευή του ΚΥ 82362 -
ΜΕ 

02.05.073.5429.01 
Λοιπές 

γεωργικές 
δαπάνες (Ο.Κ) 

164,42 1608083,87 1080732,47 527350,96 

17 Αµοιβή για επισκευή του 
ΚΗΥ 6180  αυτ/του 02.05.073.0861.01 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
µεταφορικών 
µέσων ξηράς 

γενικά 

86,80 7000,00 4729,51 2270,49 

18 
Προµήθεια ανταλλακτικών 
για επισκευή του ΚΗΥ 6180  

αυτ/του 
02.05.073.1321.01 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και 

επισκευής  
µεταφορικών 
µέσων ξηράς 

γενικά 

167,40 24600,00 14288,85 10311,15 

19 Αµοιβή για επισκευή του 
ΚΗΥ 6114  αυτ/του 02.05.073.0861.01 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
µεταφορικών 
µέσων ξηράς 

γενικά 

105,40 7000,00 4816,31 2183,69 

20 
Προµήθεια ανταλλακτικών 
για επισκευή του ΚΗΥ 6180  

αυτ/του 
02.05.073.1321.01 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και 

επισκευής  
µεταφορικών 
µέσων ξηράς 

γενικά 

391,84 24600,00 14456,25 10143,75 

21 

Αµοιβές προσωπικού µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου 
δίµηνης διάρκειας για 

αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών, εποχικών 
και πρόσκαιρων αναγκών 

της Π.Ε. Βοιωτίας 

02.05.073.0342.01 

Αµοιβές 
προσωπικού µε 
σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου 
χρόνου γενικά 

2156,00 48000,00 43504,85 4495,15 
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22 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς προσωπικού 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου 
δίµηνης διάρκειας για 

αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών, εποχικών 
και πρόσκαιρων αναγκών 

της Π.Ε. Βοιωτίας, σύµφωνα 
µε την αρ. 128/4-7-16 
απόφαση του Π.Σ 
(συνεδρίαση 12) 

02.05.073.0352.01 

Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισµούς 

προσωπικού µε 
σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου 
χρόνου γενικά 

580,00 73500,00 67560,00 5940,00 

23 

Προµήθεια γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες της ∆/νσης 

Μετ/ρων 
 

02.05.073.1111.01 

Προµήθεια  
χαρτιού, 

γραφικών ειδών 
και λοιπών 

συναφών υλικών 

323,64 19582,49 18642,77 939,72 

24 

Προµήθεια γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες της ∆/νσης 

Μετ/ρων 
 

02.05.073.1111.01 

Προµήθεια  
χαρτιού, 

γραφικών ειδών 
και λοιπών 

συναφών υλικών 

107,88 19582,49 18966,41 616,08 

25 

Κατασκευή χωρίσµατος µε 
γυψοσανίδα διπλής όψεως 

και µόνωση µε 
πετροβάµβακα, αποξήλωση 
τοιχίου από γυψοσανίδα, 
µεταφορά πόρτας, βάψιµο, 

σπατουλάρισµα 

02.05.073.0899.01 
Λοιπές δαπάνες 

και ειδικές 
αµοιβές 

1128,40 34800,35 29800,35 5000,00 

26 

Μεταφορά πλέγµατος, 
κατασκευή λαµαρίνας για να 

εµποδίζει την είσοδο, 
κλείσιµο  µε τσίγκο εξωτερικά 

σκάλας και τεσσάρων 
παραθύρων µε σίδερα 

02.05.073.0899.01 
Λοιπές δαπάνες 

και ειδικές 
αµοιβές 

682,00 34800,35 30928,75 3871,60 

27 

Κατασκευή πόρτας που 
κατεβαίνει στο υπόγειο και 
κλείσιµο µε σίδερα πέντε 

παραθύρων στο ∆ιοικητήριο 
στη Λιβαδειά 

02.05.073.0899.01 
Λοιπές δαπάνες 

και ειδικές 
αµοιβές 

310,00 34800,35 31610,75 3189,60 

28 
Αµοιβή για 

παραµετροποίηση ΒΜΣ από 
την ΤΡΑΙΝΕ 

02.05.073.0899.01 
Λοιπές δαπάνες 

και ειδικές 
αµοιβές 

744,00 34800,35 31920,75 2879,60 

29 

Αµοιβή για απεγκατάσταση 
και  εγκατάσταση  

ηλεκτρικών  και υδραυλικών 
στοιχείων µε υλικά 

02.05.073.0899.01 
Λοιπές δαπάνες 

και ειδικές 
αµοιβές 

434,00 34800,35 32664,75 2135,60 

30 

Αµοιβή για άδειασµα δικτύου 
απεγκατάσταση fancoil  

,επισκευή αντικατάσταση 
σωληνώσεων, εγκατάσταση 

fancoil πλήρωση δικτύου 

02.05.073.0899.01 
Λοιπές δαπάνες 

και ειδικές 
αµοιβές 

322,40 34800,35 33098,75 1701,60 

31 

Αµοιβή  για εγκατάσταση 
καινούργιας παροχής 
ρεύµατος εφεδρικού  

τριφασικού ρεύµατος στον 
χώρο  του κεντρικού  UPS 

των Η/Υ και του τηλεφωνικού 
κέντρου 

02.05.073.0899.01 
Λοιπές δαπάνες 

και ειδικές 
αµοιβές 

195,00 34800,35 33421,15 1379,20 

32 

Προµήθεια ανταλλακτικών 
για εγκατάσταση καινούργιας 

παροχής ρεύµατος 
εφεδρικού  τριφασικού 

ρεύµατος στον χώρο  του 
κεντρικού  UPS των Η/Υ και 
του τηλεφωνικού κέντρου 

02.05.073.1699.01 Λοιπές  
προµήθειες 

218,00 16407,44 8833,33 7574,11 
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33 

Εγκατάσταση και 
προγραµµατισµός 

τηλεφωνικού κέντρου 
(135,20€), µετατροπή κάθε 
τηλεφωνικής γραµµής από 
pstn σε isdn(18.05€), και 

36,10€ εφαπαξ,  µεταβολή 
παγίου για κάθε γραµµή από 
15,25/µήνα σε 19,56/µήνα, 

κόστος κάθε msn 
0,90€,οικονοµικό πρόγραµµα 

για  την γραµµή  
2268022277 51.81€/µήνα, 
κόστος εργασιών  και υλικών  

300,00€ και υπηρεσία 
αποµακρυσµένης 

πρόσβασης δικτυακές 
εφαρµογές της Περιφέρειας  

20,68 µήνα 

02.05.073.5429.01 
Λοιπές 

γεωργικές 
δαπάνες (Ο.Κ) 

 1608083,87 1080896,89 527186,54 

 

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

1 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας  για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής 

02.05.073.1231.01 Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας 400.00 

 
2. Ανακαλεί µερικώς την υπ΄αριθµ. 824/2016 (πρακτικό 22/30-5-2016, θέµα 20ο) 

απόφασή της, και συγκεκριµένα την δαπάνη µε α/α 11, και εγκρίνει εκ νέου την δέσµευση 
πίστωσης ποσού 24.800,00€ - ΚΑΕ 020.5.071.9383.02, στα πλαίσια της προγραµµατικής 
σύµβασης παραχώρησης χρήσης των αρδευτικών γεωτρήσεων ΧΡ2, ΜΡ1, ΜΡ2 και ΜΡ3 που 
διαχειριζόταν ο ∆ήµος Λεβαδέων στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, για την κάλυψη 
οξύτατων και κατεπειγουσών αρδευτικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1216 

 
ΘΕΜΑ 21ο: 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. 121463/2480/2-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 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 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 
∆ΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜ

ΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 
2016 

∆ΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΓΙΑ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ 
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1 

Προµήθεια δύο (2) εσωτερικών 
σκληρών δίσκων Η/Υ και  ενός 
(1) εκτυπωτή για τις ανάγκες 

της ΠΕ  Ευρυτανίας . 

 
02.03.073.1723.01 

Προµήθεια 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
προγραµµάτων 
και λοιπών 
υλικών 

345,00 9.000,00 7.825,47 
 

637,33 
 

2 

∆απάνη για προµήθεια 
ανταλλακτικών µηχανολογικού 

εξοπλισµού, προµήθειας 
λοιπού εξοπλισµού, επισκευής 
µηχανηµάτων και οχηµάτων για 
τις ανάγκες της Π.Ε Ευρυτανίας 

 
02.03.073.0861.01 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
µεταφορικών 
µέσων ξηράς 

2.842,05 40.336,92 32.222,77 
 5.272,10 

3 

∆απάνη  για προµήθεια 
ανταλλακτικών µηχανολογικού 
εξοπλισµού προµήθειας λοιπού 

εξοπλισµού επισκευής 
µηχανηµάτων και οχηµάτων για 

τις ανάγκες της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

 
02.03.073.1321.01 

Προµήθεια 
ειδών  

συντήρησης και 
επισκευής 

µεταφορικών 
µέσων ξηράς  

γενικά 

1.353,90 75.000,00 54.773,97 18.872,13 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1217 

 
ΘΕΜΑ 22ο: 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. 121276/4601/2-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει 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 
∆ΕΣΜΕ
ΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩ
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜ

ΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 
2016 

∆ΕΥΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
∆ΙΕΘΕΣΙΜΟ 

ΓΙΑ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

1 Εκτύπωση και προµήθεια 
4.550 τεµαχίων ειδικών 
µαθητικών δελτίων για τη 
µεταφορά µαθητών της 

Π.Ε. Ευβοίας 

02.02.073.0843.01 
 

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία 

(περιλαµβάνετ
αι και η 

προµήθεια 
χαρτιού) 

800,00 12.883,40 
 

7.245,30 
 

4.838,10 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 800,00 12.883,40 7.245,30 4.838,10 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1218 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 121068/4595/1-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωµή των παρακάτω 

πιστοποιήσεων-λογαριασµών έργων και µελετών (Ε.Φ. 02071), Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / 

Προµηθευτής 

Ποσό σε 

€ 

Κ.Α.Ε 

 
 
 
 
 

1 

2ος  λογαριασµός του έργου: 
«Συντήρηση τµήµατος παλαιάς 
Επαρχιακής οδού Προκόπι-Πήλι (είσοδος 
Πηλίου)» - ΣΑΕΠ066/2016ΕΠ06600011 
Σχετ: αρ. πρωτ.: 116042/3112/22-7-2016  
έγγραφο της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας. 

 
 
 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 11.697,90 9371 

 

� Προϋπολογισµός έργου:        45.000,00 
� Πληρωµές µέχρι σήµερα        32.414,40 
� Παρόντας λογαριασµός:         11.697,90 
� Σύνολο:                                   44.112,30 
� Υπόλοιπο εγκρίσεων:                    81,88 

 
 
 
 

2 

4ος  λογαριασµός της µελέτης: 
«Οριοθέτηση χειµάρρων – 
Αντιπληµµυρικά έργα Νότιας Εύβοιας» - 
ΣΑΜΠ366 
Σχετ: αρ. πρωτ.: 96431/2603/11-7-2016  
έγγραφο της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας. 

 
ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΕ – 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΙΘΑΣ 40.000,00 9362 

 

� Προϋπολογισµός έργου:        360.000,00 
� Πληρωµές µέχρι σήµερα        183.058,16 
� Παρόντας λογαριασµός:           40.000,00 
� Σύνολο:                                  223.058,16 
� Υπόλοιπο εγκρίσεων:             136.941,84 

 
 
 
 

 
3 

13ος  λογαριασµός του έργου: 
«Κατασκευή οδού από διασταύρωση 
Ε.Ο. Στενή - Στρόπωνες προς Μετόχι  - 
Μετόχι (Χ.Θ. 10+000 έως Χ.Θ. 16+000)» 
- ΣΑΕΠ 066 /2016ΕΠ06600002. 
Σχετ: αρ. πρωτ.: 116047/3213/22-7-2016  
έγγραφο της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας 

 
Κ/ΞΙΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – 
ΕΥΒΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. 1.050,07 9371 

 

� Προϋπολογισµός έργου:      2.890.000,00 
� Πληρωµές µέχρι σήµερα      2.596.583,56 
� Παρόντας λογαριασµός:              1.050,07 
� Σύνολο:                                  2.597.633,63 
� Υπόλοιπο εγκρίσεων:              197.145,97 

 
 
 
 
 

4 

20ος  λογαριασµός του έργου: 
«Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου και 2/θ 
Νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 
πόλης Χαλκίδας»  
Σχετ: 116165/3217/1-8-2016  έγγραφο 
της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας 

 
 

ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
28.641,22 9454 

 

� Προϋπολογισµός έργου:   2.670.000,00 
� Πληρωµές µέχρι σήµερα   1.141.347,79 
� Παρόντας λογαριασµός:         28.641,22 
� Σύνολο:                              1.169.989,01 
� Υπόλοιπο εγκρίσεων:           262.754,22 

 5ος λογαριασµός της µελέτης: 
«ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Καφηρέως Ν. 
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5 

Ευβοίας». – ΣΑΜΠ 066 
/2016ΜΠ06600003 
Σχετ: αρ. πρωτ. 114547/2087/29-7-
2016 έγγραφο της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
της ΠΣΕ.  

 
ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 
25.332,75 

 
9362 

 

� Προϋπολογισµός έργου:   111.900,46   
� Πληρωµές µέχρι σήµερα:    64.643,61 
� Παρόντας λογαριασµός:      25.332,75 
� Σύνολο:                                  89.976,36   
� Υπόλοιπο:                             21.924,10  

 
 
 
 
 

6 

1ος (& τελικός) λογαριασµός της 
µελέτης: «Συνέχιση της µελέτης 
συµπληρωµατικά έργα προστασίας και 
ανάπλασης διαβρούµενης ακτής 
παραλίας Ζαράκων Ν. Ευβοίας». – 
ΣΑΜΠ 066 
Σχετ: αρ. πρωτ. 116172/3220/22-7-
2016 έγγραφο της ∆ΤΕ της ΠΕ 
Ευβοίας.  

 
 

Ε. ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ- Α. 
ΕΡΜΙ∆ΟΥ – Β. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

 
 

28.740,00 

 
 

9362 

 

� Προϋπολογισµός έργου:     28.740,00   
� Πληρωµές µέχρι σήµερα:             0,00 
� Παρόντας λογαριασµός:      28.740,00   
� Σύνολο:                                 28.740,00   
� Υπόλοιπο:                                      0,00  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1219 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 121272/4600/2-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

       Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 150,00 €, σε βάρος 
του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στο όνοµα του Γοµάτου Χρήστου, 
υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Ευβοίας για την πληρωµή αντιτίµου 
εισιτηρίου αυτοκινήτου και οδηγού για τη µεταφορά υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγιεινής 
και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Ευβοίας στη Σκύρο, για υπηρεσιακούς λόγους. 
   Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0899 του Ε.Φ 02073. 
   Ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού: 31-12-2016. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1220 

 
ΘΕΜΑ 25ο: 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. 120853/2883/1-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
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 Α. την πληρωµή δαπανών για προµήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που 
πρόκειται να πραγµατοποιηθούν κατά το οικονοµικό έτος 2016, ως κατωτέρω:  
 

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

ΠΟΣΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

1 
Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή λογαριασµών 

ΟΤΕ 
02.04.073.0824.01 

Υποχρεώσεις από 
παροχή 

τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών (τέλη, 
µισθώµατα και 

δαπάνες 
εγκαταστάσεων) 

1.761,00 

2 
Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή λογαριασµών 

∆ΕΗ 
02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 2.448,13 

3 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή λογαριασµού 
COSMOTE υπαλλήλου 

της Πολιτικής 
Προστασίας της ΠΕ 
Φωκίδας σύµφωνα µε 

την 
αριθµ.οικ.238/3/04.01.20

16 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας από 08/05/2016 
έως 07/06/2016 και από 

08/06/2016 έως 
07/07/2016 

02.04.073.0826.01 ∆απάνες Κινητής 
Τηλεφωνίας 160,00 

4 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή υπερωριακής 

απασχόλησης 
υπαλλήλων που 
ασχολούνται µε το 

πρόγραµµα δακοκτονίας 
στην Π.Ε Φωκίδας για το 
έτος 2016 (Ιούνιος –

Ιούλιος) 

02.04.073.5241.01 
∆απάνες 

προστασίας 
ελαιοπαραγωγής 

1.060,36 

5 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή εξόδων 

ηµερήσιας αποζηµίωσης  
µετακίνησης 

αποζηµίωσης  είκοσι 
τέσσερις  ( 24) 

υπαλλήλων της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων , της  
∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού , της  

∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ∆/νσης 

Ανάπτυξης  του 
Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας, ΤΟΥ 

02.04.073.0721.01 

 
Ηµερήσια 

αποζηµίωση 
µετακινουµένων 
στο εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός 
όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 0715, 
0716 και 0717. 

1.940,00 
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

τµήµατος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονοµίας,  του 
Γραφείου  ΠΣΕΑ της Π.Ε 
Φωκίδας για τους Μήνες 
Απρίλιο- Μάιο-Ιούνιο-   
Ιούλιο-   του  2016  

6 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή λοιπών εξόδων 

µετακίνησης   είκοσι 
τέσσερις  ( 24) 

υπαλλήλων της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων , της  
∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού , της  

∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ∆/νσης 

Ανάπτυξης  του 
Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας, ΤΟΥ 

τµήµατος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονοµίας,  του 
Γραφείου  ΠΣΕΑ της Π.Ε 
Φωκίδας για τους Μήνες 
Απρίλιο- Μάιο-Ιούνιο-   
Ιούλιο-   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 
∆.Χ.) εκτός όσων 
εντάσσονται στους 
ΚΑΕ 0715, 0716 

και 0717 
 

2.025,20 

7 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή εξόδων 

ηµερήσιας αποζηµίωσης  
µετακίνησης και λοιπών 
εξόδων µετακίνησης  

τριών ( 3) υπαλλήλων της 
Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε 

Φωκίδας για τους Μήνες 
Μάιο - Ιούνιο-   Ιούλιο -   

του  2016 

02.04.073.5241.01 
∆απάνες 

προστασίας 
ελαιοπαραγωγής 

1.994,20 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ   11.388,89 

 
Β. την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης για προµήθειες, 

συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν κατά το 
οικονοµικό έτος 2016, ως κατωτέρω: 
 

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

ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2016 

∆ΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΓΙΑ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ 
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2016 

∆ΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΓΙΑ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Για την πληρωµή 
προµήθειας διαφόρων 

υλικών για την συντήρηση 
και αποκατάσταση ζηµιών 
στις εγκαταστάσεις στην 

πλαζ Βραχάκια στην Κίρρα 
(ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ)  

02.04.073.1699.01 Λοιπές 
προµήθειες 

102,30 15.000,00 8.202,91 6.694,79 

2 

πληρωµή Μισθολογικών 
διαφορών βάση ενιαίου 
µισθολογίου-βαθµολογίου 

(άρθρου 29 παρ.2 
Ν.4024/27-10-2011) 

υπαλλήλων  (µονίµων και 
(Ι.∆.Α.Χ) της Π.Ε Φωκίδας 

για το έτος 2016 

02.04.073.0221.01 

Μισθολογικές 
διαφορές βάσει 

ενιαίου 
µισθολογίου-

βαθµολογίου(άρθ
ρο 29, παρ.2, 
Ν.4024/27-10-

2011) 

14.660,00 32.109,92 17449,92 0,00 

3 

πληρωµή υπηρεσιών 
καθαριότητας των κτιρίων 
της ΠΕ Φωκίδας για το 

έτος 2016 

02.04.073.0875.01 

Αµοιβές για 
δαπάνες 

καθαριότητας 
(συµπε 

ριλαµβανονται 
νοµικά & φυσικά 

πρόσωπα)   

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

4 

Για την πληρωµή λοιπών 
εξόδων µετακίνησης 
υπαλλήλων της ΠΕ 

Φωκίδας 

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 ΙΧ ή 
∆Χ0 εκτός όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

9.000,00 44.828,29 32.695,53 3.132,76 

5 

Για την πληρωµή εξόδων 
ηµερήσιας αποζηµίωσης 
υπαλλήλων της ΠΕ 

Φωκίδας 

02.04.073.0721.01 

Ηµερήσια 
αποζηµίωση 

µετακινουµένων 
στο εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός 

όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716 και 
0717 

4.000,00 26.000,00 21.148,84 851,16 

6 

 Για την πληρωµή του 
προγράµµατος 

συγκριτικών πειραµατικών  
εργασιών καταπολέµησης 
του δάκου  σύµφωνα µε 
την 7765//85600 Υ.Α (Α∆Α 

02.04.073.5241.01 
∆απάνες 

προστασίας 
ελαιοπαραγωγής 

4.000,00 251,502,95 244.350,00 
 

3152,95 
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2016 

∆ΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΓΙΑ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

: 7ΦΚΧ4653ΠΓ-ΕΗΓ-ΕΗ6) 

7 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή προµήθειας  
ανταλλακτικών για τα 

Φωτοτυπικά Μηχ/µατα και 
τα FAX  της Π.Ε Φωκίδας  

(COPYFOT 
ΓΕΩΡ.ΣΑΜΑΡΑ ΜΟΝ 

Ε.Π.Ε ) 

02.04.073.1329.01 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής  κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισµού           

501.03 3.500,00 491,32 2.507,65 
 

8 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή επισκευής τα 

Φωτοτυπικά Μηχ/µατα και 
τα FAX   της Π.Ε Φωκίδας 
( ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) 

02.04.073.0869.01 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

260.40 14.160,02 8.784,63 5.114,99 

9 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή προµήθειας 
υγειονοµικού υλικού 
συµφωνά µε την 

αρίθµ.105/2016 απόφαση 
του Περιφερειακού 

Συµβουλίου 

02.04.073.1211.01 

Προµήθεια 
φαρµακευτικού 
και υγειονοµικού 

υλικού 

8.000,00 8.750,00 0,00 750,00 

10 

Έγκριση δαπάνης για την 
επιχορήγηση της έκδοσης 

πιστοποιητικού  
ενεργειακής απόδοσης για 

το Γ.Ν. Άµφισσας 
συµφωνά µε την 

αρίθµ.105/2016 απόφαση 
του Περιφερειακού 

Συµβουλίου 

02.04.073.0871.01 Αµοιβές φυσικών 
προσώπων 

7.000,00 21.000,00 9.323,02 4.676,98 

11 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή προµήθειας 
ανταλλακτικών για την 
επισκευή του ΚΗΗ1629 
οχήµατος της Π.Ε. 

Φωκίδας 

02.04.073.1321.01 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής  

µεταφορικών 
µέσων ξηράς 

γενικά 

100,00 45.519,98 22.699,87 25.720,11 

12 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή προµήθειας 

Υλικών για την µεταφορά 
εξωτερικής µονάδας 

επιδαπέδιου κλιµατιστικού 
του DATA ROOM  από το 
α΄ όροφο στο ισόγειο 

(ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ) 

02.04.073.1311.01 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής  

εγκαταστάσεων 

155,00 5.000,00 3.558,79 1.286,21 
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2016 

∆ΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΓΙΑ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

13 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή εργασίας για την 
µεταφορά εξωτερικής 
µονάδας επιδαπέδιου 
κλιµατιστικού του DATA 
ROOM  από το α΄ όροφο 
στο ισόγειο (ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ) 

02.04.073.0851.01 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή κτιρίων 

γενικά, 
εγκαταστάσεων 
στρατωνισµού, 
αερολιµένων και 
λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων   

62,00 10.302,40 5.989,10 4.251,30 

14 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή προµήθειας 

υλικών για την 
εγκατάσταση εφεδρικής 

κλιµατιστικής µονάδας στο 
DATA ROOM   

(ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ) 

02.04.073.1311.01 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής  

εγκαταστάσεων 

100,44 5.000,00 3.713,79 1.185,77 

15 

Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή εργασίας για την 
εγκατάσταση εφεδρικής 

κλιµατιστικής µονάδας στο 
DATA ROOM   

(ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ) 

02.04.073.0851.01 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή κτιρίων 

γενικά, 
εγκαταστάσεων 
στρατωνισµού, 
αερολιµένων και 
λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων   

86,80 
 10.302,40 6.051,10 4164,50 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
68.027,97 515.975,96 384.458,82 

 
63.489,17 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1221 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 120815/2882/2-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής: 

 
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆.ΦΟΡΕΑΣ     

ΚΑΕ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 
Ο∆ΟΥ 5 ΑΠΟ ΒΡΥΖΕΣ ΕΩΣ ΠΥΡΑ. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :54.900,00 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 0 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:23.300,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ:5.248,00 

071 
ΚΑΕ 9778 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΨΥΧΑΣ 

23.300,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1222 
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για δαπάνες, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 121222/3832/2-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2016 

∆ΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 Μισθολογικές 
διαφορές βάσει 

ενιαίου 
µισθολογίου-
βαθµολογίου 

02.01.073.0221.01 Μισθολογικές 
διαφορές βάσει 

ενιαίου 
µισθολογίου-

βαθµολογίου(άρ
θρο 29, παρ.2, 
Ν.4024/27-10-

2011) 

50.020,00 145.161,90 94.268,90 873,00 

2 

κάλυψη δαπάνης 
επιχορήγησης  Α' 
Εξαµήνου 2016 
Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεµόνων 

ΑΜΕΑ 

02.01.073.2551.01 
Επιχορηγήσεις 
σε ιδρύµατα και 

εταιρίες 
προστασίας 
ανηλίκων 

7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

3 

Πληρωµή 
δαπάνης 
επιδόµατος 
οικογενειακής 

παροχής ενός (1) 
υπαλλήλου υπό 
απόσπαση στην 
ΠΕ Φθιώτιδας 

02.01.073.0213.01 Οικογενειακή 
παροχή 

350,00 163.826,98 163.026,98 450,00 

4 

Πληρωµή 
δαπάνης 

εργοδοτικών 
εισφορών ΙΚΑ 

ενός (1) 
υπαλλήλου υπο 
απόσπαση στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας 

02.01.073.0291.01 Εισφορές στο 
Ι.Κ.Α. 

1.370,75 269.735,29 268.364,54 0,00 
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5 

∆απάνες 
µετακίνησης 
αιρετών στο 
εσωτερικό 

02.01.073.0716.01 

∆απάνες 
µετακίνησης 
λοιπών 

προσώπων στο 
εσωτερικό 

(περιλαµβάνοντ
αι ο Πρόεδρος 
∆ηµοκρατίας, 

του 
Κοινοβουλίου, οι 

Γενικοί 
Γραµµατείες, οι 

Ειδικοί 
Γραµµατείες και 

αιρετοί) 

10.000,00 30.000,00 20.000,00 0,00 

6 

Πληρωµή 
βασικού µισθού 

ενός (1) 
υπαλλήλου υπό 
απόσπαση στην 
ΠΕ Φθιώτιδας 

02.01.073.0211.01 Βασικός µισθός 
τακτικών 

υπαλλήλων 4.890,00 5.430.916,11 5.409.574,64 20.652,60 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 73.630,75 6.046.640,28 5.955.235,06 21.975,60 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1223 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στην 
συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε τον Μορφωτικό - Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό 
Σύλλογο «ΑΚΡΑΙΦΝΕΙΣ», Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 2300/1-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας 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 χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00€) µε Φ.Π.Α., από την εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, (Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0844) για συµµετοχή της Π.Ε. 
Βοιωτίας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε τον Μορφωτικό - Περιβαλλοντικό – 
Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΚΡΑΙΦΝΕΙΣ», που θα διεξαχθούν από 22 Αυγούστου 2016 έως 28 
Αυγούστου 2016, στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. 
 Ο προϋπολογισµός θα ανέλθει στο ποσό των 3.920,00€ και η Π.Ε. Βοιωτίας θα καλύψει 
την παρακάτω δαπάνη: 
 

1 Ενοικίαση καρεκλών και τραπεζών 500€ 
2 Στήσιµο εξέδρας 400€ 
3 Ενοικίαση παραδοσιακών στολών (µέρος δαπάνης) 600€ 

   ΣΥΝΟΛΟ               1.500,00€ 
 

Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν το ½ της 
δαπάνης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1224 

 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου, επαναληπτικού, 
ηλεκτρονικού, δηµόσιου διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων του ∆’ Τµήµατος της αριθµ. 3024/22-3-2016 προκήρυξης, 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 
2016», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 58.022,40 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 9586/1-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το από 1-8-2016 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου, επαναληπτικού, 
ηλεκτρονικού, δηµόσιου διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων του ∆’ Τµήµατος της αριθµ. 3024/22-3-2016 προκήρυξης, 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 
2016», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 58.022,40 € χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο αναδειχθέντας µειοδότης 
 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του εν λόγω διαγωνισµού στην «Κ/ΞΙΑ ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤ.- 
ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ.», µε τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο 
0,032€.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1225 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών 
του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε την µέθοδο της παγιδοθεσίας, µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, για τα έτη 
2016-2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 200.510,18 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 7196/121296/2-8-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. Αποδέχεται την από 5-7-2016 ένσταση της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 
Ι.Κ.Ε.».  

2. Εγκρίνει το από 26-7-2016 πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών του 
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε την µέθοδο της παγιδοθεσίας, µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, για τα έτη 
2016-2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 200.510,18 € µε Φ.Π.Α.. 

3. Αναδεικνύει µειοδότη:  
i) για το τµήµα Α’ (αυξ. Αριθ. στο σύστηµα 22563) την εταιρεία 

«ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», (Παπακυριαζή 12-Λαµία), µε το ποσό του ενός ευρώ και 
είκοσι λεπτά ( 1,27€) ανά δακοπαγίδα και για έως 34 ηµέρες διαχείρισης σε 750 δακοπαγίδες    
πλέον Φ.Π.Α. για το έτος 2016, προσφερόµενο ποσό τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα 
πέντε (32.385,00) πλέον Φ.Π.Α., επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ και πενήντα πέντε 
(7.448,55 €) συνολικά δε, τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία και πενήντα πέντε 
(39.833,55€), και αντίστοιχα µε το ποσό του ενός ευρώ και είκοσι λεπτά (1,27€) ανά δακοπαγίδα 
και για έως 34 ηµέρες διαχείρισης σε 750 δακοπαγίδες πλέον Φ.Π.Α. για το έτος 2017 
προσφερόµενο ποσό τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε (32.385,00) πλέον Φ.Π.Α. 
επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ και πενήντα πέντε (7.448,55 €) συνολικά δε, τριάντα 
εννέα  χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία και πενήντα πέντε (39.833,55€). 

ii) για το ΤΜΗΜΑ Β’ (αυξ. Αριθ. στο σύστηµα 22566) την εταιρεία 
«ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», (Παπακυριαζή 12-Λαµία), µε το ποσό του ενός ευρώ και 
είκοσι επτά λεπτά (1,27€) ανά δακοπαγίδα και για έως 34 ηµέρες διαχείρισης σε 1080 
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δακοπαγίδες πλέον Φ.Π.Α. για το έτος 2016 προσφερόµενο ποσό σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια 
τριάντα τέσσερα και σαράντα λεπτά (46.634,40€) πλέον Φ.Π.Α. δέκα χιλιάδες επτακόσια είκοσι 
πέντε και ενενήντα ένα λεπτά (10.725,91 €) συνολικά δε, πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια 
εξήντα  και τριάντα ένα λεπτά (57.360,31€), και αντίστοιχα µε το ποσό του ενός ευρώ και είκοσι 
επτά λεπτά (1,27€) ανά δακοπαγίδα και για έως 34 ηµέρες διαχείρισης σε 1080 δακοπαγίδες 
πλέον Φ.Π.Α. για το έτος 2017 προσφερόµενο ποσό σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια τριάντα 
τέσσερα και σαράντα λεπτά (46.634,40€) πλέον Φ.Π.Α. δέκα χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε και 
ενενήντα ένα λεπτά (10.725,91€) συνολικά δε, πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα και 
τριάντα ένα λεπτά (57.360,31€).  

- Η οριστική κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει εφόσον υποβληθούν εντός 
προθεσµίας είκοσι ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 4, του Παραρτήµατος Β΄ της αρ. 2 ∆.Α.Ο.Κ. ΦΘ/2016 
∆ιακήρυξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1226 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση έναρξης εργασιών παγιδοθεσίας στο προσωρινό µειοδότη δακοκτονίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4325/15 στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 167/121486/2-8-2016 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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 έναρξη των εργασιών για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε την µέθοδο της παγιδοθεσίας, µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, για τα έτη 
2016-2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 200.510,18 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 
44 του Ν. 4325/15, µε τον προσωρινό µειοδότη του διαγωνισµού, ήτοι την εταιρεία 
«ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» (Παπακυριαζή 12-Λαµία).  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1227 

 
 
 

Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται η 
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, ως 
ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης      Ιωάννης Περγαντάς                    Ζωή Σύψα 

 
Βασίλειος Φακίτσας 

 
Κων/νος Βαρδακώστας 
 
∆ηµήτριος Αργυρίου 
 
Ιωάννης Αγγελέτος 

 
Γεώργιος Γκικόπουλος 


