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    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

22-3-2012 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ 8ης Μαρτίου 2012 
Αριθµός Πρακτικού 6 

  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 8 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 10:00̟.µ., συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 1/2011 (αρ.̟ρ.1/2-1-
2011) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά 
α̟ό την 309/5-3-2012 ̟ρόσκληση του Προέδρου αυτής, ̟ου ε̟ιδόθηκε νόµιµα σε όλα 
τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α̟οφασίσει ε̟ί των 
κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 5/29-2-12, Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
στο ∆ιοικητικό εφετείο Πειραιά. 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού              
για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων ̟ροϋ̟ολογισµού 135.000,00 €,  για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, έτους 2012, και β) των όρων της διακήρυξης του 
ανωτέρω διαγωνισµού. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Τρο̟ο̟οίηση της 1068/7-12-2011 α̟όφασης, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύστασης ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 63 του ν. 3669/08, για την εξέταση 
αιτήµατος του αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ̟ρος 
∆ΙΧΩΡΙ», Π.Ε. Φωκίδας, για α̟οζηµίωση Θετικών Ζηµιών, ̟ροκειµένου να µαταιωθεί η 
διάλυση της σύµβασης. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της δηµο̟ρασίας του έργου: «Αντικατάσταση 
Κουφωµάτων στο 4ο Λύκειο Λαµίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 62.000,00 €. 
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανέγερση 2/Θ Νη̟ιαγωγείου 
Αµαρύνθου», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Α̟οκατάσταση Ασφαλτοτά̟ητα στο οδικό δίκτυο ∆οµοκού Ξυνιάδας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 €. 

 
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση µετακίνησης του Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. 
Βασιλείου Καραµ̟ά.  
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση µετακινήσεων της Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Φωκίδας, κ. Γιώτας 
Γαζή. 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Συµ̟λήρωση της 20/17.1.2012 α̟όφασης, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δα̟άνης τµηµατικής ̟ληρωµής του έργου: « Μεταφορά µαθητών 
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για το διάστηµα α̟ό 12-9-2011 µέχρι 31-12 -
2011». 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου για 
το έργο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου 
της ελιάς, έτους 2012, Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 789.053,01 € µε Φ.Π.Α. 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου για 
το έργο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου 
της ελιάς, έτους 2012, Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 333.348,19 € µε Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου για 
το έργο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου 
της ελιάς, έτους 2012, Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 389.619,48 € µε Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου για 
το έργο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου 
της ελιάς, έτους 2012, Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 193.636,80  € µε Φ.Π.Α. 
 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟ανών των µε α̟’ευθείας ανάθεση σε ιδιώτες εργολάβους 
εργασιών καθαρισµού, λόγω εκτάκτων αναγκών, στους χειµάρρους: «Σωρροί Τριζονίων 
– Μανδήλω – Σκίτσα – Βοιωτικό Κηφισσό», Π.Ε. Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση 
αγροτικού δρόµου ∆.∆. Πλατυστόµου, ∆. Μακρακώµης, Π.Ε. Φθιώτιδας,  
̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00  € µε Φ.Π.Α. 
                                                          
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: 

«Αµµοχαλικόστρωση αγροτικών δρόµων ∆.∆. Παλαιοχωρίου, ∆. Αµφίκλειας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
                                                      
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ε̟ιβολής χρηµατικού τιµήµατος για την κάλυψη λειτουργικών 
δα̟ανών α̟ό την ̟αραχώρηση του αµφιθεάτρου και της αίθουσας συνεδριάσεων, Π.Ε. 
Εύβοιας (εξ΄αναβολής).  
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Πίστωσης για έξοδα διοργάνωσης Ηµερίδας µε θέµα: «Νέες Ιδέες 
και Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τό̟ου µας». 
 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Μ̟ουραντάς Αθανάσιος, Γκικό̟ουλος Γεώργιος, Ζιώγας 
Γεώργιος, Λετώνης Ιωάννης, Παρχαρίδης Παναγιώτης, Τουσιάδης Θωµάς, Τσιτσάνης 
Λάµ̟ρος (ανα̟ληρωµατικό µέλος) και Μακρή – Θεοδώρου Ελένη (ανα̟ληρωµατικό 
µέλος). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίασαν τα τακτικά µέλη,  
Σκλα̟άνης Ταξιάρχης, Λατσούδης Αθανάσιος και Πίσχινας Ανέστης. 
Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Μ̟ουραντάς 
Αθανάσιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Μ̟αλκούρα Ι̟̟ολύτη, υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στ. 
Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε΄, ̟ου ορίσθηκε γραµµατέας της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1.Τσάµ̟ρας Γεώργιος, Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ̟οδοµών, και οι εισηγητές:  
2.Κύρκος Βασίλειος, της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.  
3.Φωτό̟ουλος Α̟όστολος, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

 
Η Ε̟ιτρο̟ή α̟οφάσισε οµόφωνα να συζητήσει τα ̟αρακάτω έκτακτα θέµατα: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ̟ροσφυγών κατά α̟οφάσεων 
της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης ̟ροµήθειας υγρών καυσίµων για 
τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων - ∆ιορισµός 
δικηγόρων.  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υ̟.αριθ. 
468/2011 α̟οφάσεως του Ειρηνοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υ̟.αριθ. 
469/2011 α̟οφάσεως του Ειρηνοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση µετακινήσεων του Αντι̟εριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου Καραµ̟ά. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Ορισµός δικηγόρου για εξώδικη ̟ρόσκληση και ασφαλιστικά 
µέτρα, Π.Ε. Φωκίδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 159 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 5/29-2-12, Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 5/29-2-12 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 160 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
στο ∆ιοικητικό εφετείο Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 565/16-2-12 
σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την ∆ικηγόρο 
Λιβαδειάς κ. Κωνσταντίνα Καµινάρη (Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως - Τ.Κ. 32100), 
στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό 
Εφετείο Πειραιώς, στην δικάσιµο της 8ης Νοεµβρίου 2012 καθώς και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, και να α̟οκρούσει τις εφέσεις της Εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «DIM 
OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατά των 
280/2007, 281/2007, 217/2009, 181/2009, 218/2009 και 219/2009 α̟οφάσεων του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση της α̟αιτείται, για 
την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας».   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 161 
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού              
για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων ̟ροϋ̟ολογισµού 135.000,00 €,  για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, έτους 2012, και β) των όρων της διακήρυξης του 
ανωτέρω διαγωνισµού. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
20028/860/23-2-12 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. 
Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη µεγαλύτερη ̟ροσφερόµενη έκ̟τωση ε̟ί τοις % στη νόµιµα 
διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή ̟ώλησης του είδους την ηµέρα ̟αράδοσής του, 
για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, έτους 2012. Ο 
συνολικός ετήσιος ̟ροϋ̟ολογισµός δα̟άνης ανέρχεται στο ̟οσό των εκατόν τριάντα 
̟έντε χιλιάδων (135.000,00€) µε Φ.Π.Α. 
2. τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο στο ως άνω 
έγγραφο σχέδιο. Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού φορέα 073 και τους 
ΚΑΕ 02.073.1511 και 02.073.1512. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 162 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Τρο̟ο̟οίηση της 1068/7-12-2011 α̟όφασης, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 820/23-2-12 
σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Τρο̟ο̟οιεί την 1068/7-12-2011 α̟όφασή της ως εξής:  
Εγκρίνει: α) τα συµβατικά τεύχη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋ̟ολογισµός µελέτης, 
Τιµολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων), του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆.Σ. 
ΕΛΕΩΝΑ (Β’ ΦΑΣΗ)», ̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 € µε το Φ.Π.Α. και β) αναθέτει α̟’ 
ευθείας την εκτέλεση του ως άνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «Νικόλαος Φιλί̟̟ου & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», µε έκ̟τωση 18% ε̟ί των τιµών του τιµολογίου και του ̟ροϋ̟ολογισµού της 
µελέτης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 163 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύστασης ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 63 του ν. 3669/08, για την εξέταση 
αιτήµατος του αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ̟ρος 
∆ΙΧΩΡΙ», Π.Ε. Φωκίδας, για α̟οζηµίωση Θετικών Ζηµιών, ̟ροκειµένου να µαταιωθεί η 
διάλυση της σύµβασης. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 20479/706/24-
2-12 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνέχεια 
̟αρείχε διευκρινήσεις α̟ό ̟λευράς Υ̟ηρεσίας ο κ. Φωτό̟ουλος Α̟όστολος. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ανα̟έµ̟ει το θέµα στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας, ̟ου έχει την αρµοδιότητα συγκρότησης της ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 63 του 
Ν.3669/2008) 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 164 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της δηµο̟ρασίας του έργου: «Αντικατάσταση 
Κουφωµάτων στο 4ο Λύκειο Λαµίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 62.000,00 € (εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΕ 
19366/1776/29-2-12 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή και την µε αριθµό 2/2012 (Συνεδρία 1/20.2.12) γνωµοδότηση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής ∆ηµο̟ρασίας. 
2. κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας στον τελευταίο µειοδότη «ΓΕΩΡΓΙΟ Φ. 
ΜΑΪΣΤΡΟ», ̟ου ̟ροσέφερε ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟τά τοις εκατό (7 %). 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 165 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανέγερση 2/Θ Νη̟ιαγωγείου 
Αµαρύνθου», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
1080/Φ.ΕΡΓΟΥ/29-2-12 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας  
και το υ̟’ αριθµ. 442/23-2-2012 έγγραφο της ∆ιαχειριστικής Αρχής ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστα τµήµατα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας κατά 2 µήνες, δηλαδή µέχρι 29/2/2012, του έργου: 
«Ανέγερση 2/Θ Νη̟ιαγωγείου Αµαρύνθου», Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 166 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Α̟οκατάσταση Ασφαλτοτά̟ητα στο οδικό δίκτυο ∆οµοκού Ξυνιάδας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 €. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΕ 
21433/2021/29-2-12 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «Α̟οκατάσταση Ασφαλτοτά̟ητα 
στο οδικό δίκτυο ∆οµοκού Ξυνιάδας», συνολικής δα̟άνης 44.371,77 € µε Φ.Π.Α,    
δηλαδή κατά 4.188,27€ ε̟ι̟λέον σε σχέση µε το ̟οσό του 2ου Α.Π.Ε., ή 4.054,83 €  
ε̟ι̟λέον σε σχέση µε το ̟οσό της σύµβασης,  ̟ου οφείλεται α̟οκλειστικά και µόνο 
στην δα̟άνη αναθεώρησης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 167 
 

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση µετακίνησης του Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. 
Βασιλείου Καραµ̟ά.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 133/29-2-12 
σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την µετακίνηση του Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου Καραµ̟ά, η ο̟οία ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 24-02-2012 στην 
Φουρνά Ευρυτανίας για υ̟ηρεσιακούς λόγους. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 168 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση µετακινήσεων της Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Φωκίδας, κ. Γιώτας 
Γαζή. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 67/1-3-12 
σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας, κ. Γαζή Γιώτας, στην Αθήνα:  
1. την Πέµ̟τη 1/3/2012, ̟ροκειµένου να ̟αραστεί σε συνάντηση µε τον ̟ρόεδρο του 
ΕΟΠΥΥ.  
2. την Παρασκευή 2/3/2012, ̟ροκειµένου να ̟αραστεί σε Ηµερίδα για την Ισότητα της 
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, ως αντι̟ρόεδρος της Περιφερειακής Ε̟ιτρο̟ής Στερεάς 
Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 169 
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ΘΕΜΑ 11ο: Συµ̟λήρωση της 20/17.1.2012 α̟όφασης, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./28-2-12 
σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Τρο̟ο̟οιεί την 20/17.1.2012 α̟όφασή της ως εξής: 
∆ιορίζει ειδικούς ̟ληρεξουσίους, αντι̟ροσώ̟ους και αντικλήτους της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας τους δικηγόρους Αθηνών: α) Αντώνη Ν. Βγόντζα του Νικολάου (Α.Μ. 
4403), β) ∆ηµήτριο Σταθό̟ουλο του Νικολάου (Α.Μ. 6400), γ) ∆ιονύσιο Πρωτο̟α̟ά 
του ∆ηµητρίου (Α.Μ. 16505), δ) Ευανθία ∆ηµητριάδου του Νικολάου (Α.Μ. 24320), 
όλους κατοίκους Αθηνών (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση Μασσαλίας 18), στους ο̟οίους 
̟αρέχεται εντολή και ̟ληρεξουσιότητα, ενεργώντας α̟ό κοινού ή χωριστά ο καθένας εξ 
αυτών να:  
- Παραστούν ενώ̟ιον του Α1 Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πειραιά (ακυρωτική 
διαδικασία) κατά τη συζήτηση των α̟ό 15.12.2008 αιτήσεων (αριθµ. κατ. 674/2008, 
αριθµ. κατ. 675/2008, αριθµ. κατ. 676/2008, αριθµ. κατ. 677/2008, αριθµ. κατ. 
678/2008) της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «∆ΑΒΑΡΗΣ - ΑΡΑΧΩΒΑ ΕΠΕ», ̟ου εδρεύει 
στο Ν. Ψυχικό Αττικής, στην οδό Περικλέους αρ. 13, ό̟ως εκ̟ροσω̟είται νόµιµα, και 
του Παναγιώτη ∆άβαρη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ψυχικού Αττικής στην οδό 
∆όλασικ και Περσέως αρ. 2Β, για την ακύρωση των µε α.̟. 6107/10.11.2008, 
6106/10.11.2008, 6104/10.11.2008, 6105/10.11.2008 και 6103/10.11.2008 αντίστοιχα 
̟ράξεων της ∆/σης Πολεοδοµίας και ΠΕ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, 
κατά τη δικάσιµο της 28.2.2012 και σε κάθε µεταγενέστερη δικάσιµο µετά α̟ό αναβολή 
ή ̟αρα̟οµ̟ή της υ̟όθεσης σε άλλο Τµήµα του ίδιου ∆ικαστηρίου ή σε άλλο 
∆ικαστήριο καθώς και σε τυχόν ε̟ανασυζήτησή της.  
- Υ̟οβάλλουν υ̟οµνήµατα, καθώς και κάθε αίτηση, ή δήλωση σχετική µε την ̟ιο ̟άνω 
υ̟όθεση.  
- Γενικά να ενεργούν και ̟ράττουν κάθε τι ̟ου α̟αιτείται για την εκ̟λήρωση των ̟ιο 
̟άνω ειδικών εντολών, ακόµα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην ̟αρούσα. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 170 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δα̟άνης τµηµατικής ̟ληρωµής του έργου: «Μεταφορά µαθητών 
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για το διάστηµα α̟ό 12-9-2011 µέχρι 31-12 -
2011». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 22189/1009/1-
3-12 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟ληρωµή των αναδόχων, έναντι ̟αρεχόµενου έργου µε τµηµατικές 
καταβολές για την µεταφορά µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, µε µισθωµένα λεωφορεία και Ταξί για το χρονικό 
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διάστηµα α̟ό 12-9-2011 µέχρι 31-12-2011 και µέχρι την οριστική εξόφλησή του, 
σύµφωνα µε τις α̟οφάσεις ε̟ιχορήγησης του Υ̟ουργείου Εσωτερικών ̟ρος τις 
Περιφέρειες της Χώρας και τις κατανοµές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 171 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου για 
το έργο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου 
της ελιάς, έτους 2012, Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 789.053,01 € µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 101/2-3-12 
σχετικό έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα 
του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την 
ε̟ιλογή αναδόχου/ων για το έργο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς, έτους 2012, Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
698.277,00 € χωρίς Φ.Π.Α., και µε κριτήριο ε̟ιλογής την χαµηλότερη τιµή. 
2. τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών του διαγωνισµού. 
3. ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 172 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου για 
το έργο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου 
της ελιάς, έτους 2012, Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 333.348,19 € µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 102/2-3-12 
σχετικό έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την 
ε̟ιλογή αναδόχου/ων για το έργο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς, έτους 2012, Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
294.998,40 € χωρίς Φ.Π.Α., και µε κριτήριο ε̟ιλογής την χαµηλότερη τιµή. 
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2. τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών του διαγωνισµού.  
3. ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 173 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου για 
το έργο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου 
της ελιάς, έτους 2012, Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 389.619,48 € µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 103/2-3-12 
σχετικό έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα 
του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την 
ε̟ιλογή αναδόχου/ων για το έργο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς, έτους 2012, Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
344.796,00 € χωρίς Φ.Π.Α., και µε κριτήριο ε̟ιλογής την χαµηλότερη τιµή. 
2. τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών του διαγωνισµού. 
3. ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 174 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου για 
το έργο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου 
της ελιάς, έτους 2012, Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 193.636,80  € µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 104/2-3-12 
σχετικό έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα 
του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την ε̟ιλογή 
αναδόχου/ων για το έργο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης 
του ∆άκου της ελιάς, έτους 2012, Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 171.360,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α., και µε κριτήριο ε̟ιλογής την χαµηλότερη τιµή. 

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΗ-ΧΡΙ



    11  

2. τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών του διαγωνισµού. 
3. ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 175 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟ανών των µε α̟’ευθείας ανάθεση σε ιδιώτες εργολάβους 
εργασιών καθαρισµού, λόγω εκτάκτων αναγκών, στους χειµάρρους: «Σωρροί Τριζονίων 
– Μανδήλω – Σκίτσα – Βοιωτικό Κηφισσό», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 20096/698/23-
2-12 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις δα̟άνες ̟ου αφορούν εργασίες καθαρισµού στους κάτωθι χειµάρρους, τις 
ο̟οίες εκτέλεσαν ιδιώτες εργολάβοι µε α̟΄ευθείας ανάθεση, λόγω εκτάκτων αναγκών, 
ό̟ως αναφέρονται αναλυτικά ανά χείµαρρο στα συνηµµένα στο ως άνω έγγραφο 
δικαιολογητικά, εγκεκριµένα α̟ό την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων/Τµήµα δοµών 
Περιβάλλοντος, και τα ο̟οία α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα των α̟οφάσεων 
ανάθεσης. 
- Χείµαρρος «Σωρροί Τριζονίων», ύψος δα̟άνης εκτέλεσης εργασιών 1217,70 €.  
- Χείµαρρος «Μανδήλω», ύψος δα̟άνης  εκτέλεσης εργασιών 1476 €.  
- Χείµαρρος «Σκίτσα», ύψος δα̟άνης εκτέλεσης  εργασιών 4.460,47 €. 
- Χειµάρρους «Ξηριάς» και «Βοιωτικός Κηφισσός», ύψος δα̟άνης εκτέλεσης εργασιών 
7600€.  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 176 
 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 23015/1050/5-
3-12 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη διάθεση ̟οσού 1.100,00 € µε Φ.Π.Α. α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ 02291 Κ.Α.Ε 1111, 
σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας (Έγγρ. 687/31-1-12 ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) για ̟ροµήθεια (εκτός διαγωνισµού) γραφικής 
ύλης για το ̟ρόγραµµα της δακοκτονίας.  
2. τη διάθεση ̟οσού 61,50 € µε Φ.Π.Α, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 Κ.Α.Ε 1321, 
σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας (Έγγρ. 6399/14-10-11 της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων) για ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε̟ισκευής για το ΜΕ 
004626 ΚΥ όχηµα (διαγραµµιστικό).  
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3. τη διάθεση ̟οσού 664,20 € µε Φ.Π.Α, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  Κ.Α.Ε 0843,  
σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας, ως συνηµµένη ̟ροσφορά για 
εκτυ̟ώσεις ε̟ιταγών για το τµήµα Ταµειακής ∆ιαχείρισης.  
4. τη διάθεση ̟οσού 135,30 € µε Φ.Π.Α α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  Κ.Α.Ε 0843, 
σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας (Έγγρ. 934/Φ7/21-2-12 της 
∆/νσης Ανά̟τυξης) για εκτυ̟ώσεις µ̟λοκ γραµµατίων είσ̟ραξης.  
5. τη διάθεση ̟οσού 195,57 € µε Φ.Π.Α α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  Κ.Α.Ε 1111, 
σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας (Έγγρ. 934/Φ7/21-2-12 της 
∆/νσης Ανά̟τυξης) για ̟ροµήθεια (εκτός διαγωνισµού) γραφικής ύλης. 
6. τη διάθεση ̟οσού 442,80 € µε Φ.Π.Α, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  Κ.Α.Ε 1723 για 
̟ροµήθεια τριών οθόνων TFT 21,5 ΄΄ LG για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού, σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας, ως συνηµµένη 
̟ροσφορά.  
7. τη διάθεση ̟οσού 750,30 € µε Φ.Π.Α α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  Κ.Α.Ε 1321 και 
̟οσού 430,50 € µε Φ.Π.Α α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861 για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών & ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε̟ισκευής για το ΜΕ 004620 ΚΥ όχηµα 
της Π.Ε Εύβοιας, σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας ( Έγγρ. 
6979/10-11-11 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
8. τη διάθεση ̟οσού 792,12 € µε Φ.Π.Α α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 Κ.Α.Ε 1321 και 
̟οσού 206,64 € µε Φ.Π.Α α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861, για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών & ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε̟ισκευής για το ΚΥ 7070 εκχιον/κό -
χορτ/̟τικό όχηµα της Π.Ε Εύβοιας, σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε 
Εύβοιας ( Έγγρ. 7452/28-11-11 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
9. τη διάθεση ̟οσού 97,17 € µε Φ.Π.Α α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 Κ.Α.Ε 1321 και 
̟οσού 86,10 € µε Φ.Π.Α α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ  0861 για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών & ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε̟ισκευής για το ΚΗΙ 8805 φορτηγό της 
Π.Ε Εύβοιας, σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας ( Έγγρ. 7882/13-
12-11 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
10. τη διάθεση ̟οσού 492,00 € µε Φ.Π.Α, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  Κ.Α.Ε 0861, 
σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας ( Έγγρ. 7453/28-11-11 ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων) για αµοιβή για συντήρηση & ε̟ισκευή του ΜΕ 004630 ΚΥ οχήµατος 
της Π.Ε Εύβοιας.  
11. τη διάθεση ̟οσού 159,90 € µε Φ.Π.Α, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  Κ.Α.Ε 1729, 
σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας, ως συνηµµένη ̟ροσφορά, για 
̟ροµήθεια βάσης το̟οθέτησης ετικετών ̟ροτεραιότητας & ρολού ετικετών 
̟ροτεραιότητας. 
12. τη διάθεση ̟οσού 32,00 € µε Φ.Π.Α α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  Κ.Α.Ε 0894, 
σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας, ως συνηµµένη ̟ροσφορά για 
ε̟ίδοση δικαστικών εγγράφων. 
13. τη διάθεση ̟οσού 238,99 € µε Φ.Π.Α α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  Κ.Α.Ε 1511, 
σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας (Έγγρ. 966/22-2-12 ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων) για ̟ροµήθεια (εκτός διαγωνισµού) καυσίµων.  
14. τη διάθεση ̟οσού 460,02 € µε Φ.Π.Α, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  Κ.Α.Ε 1111, 
σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε, ως συνηµµένη ̟ροσφορά, για 
̟ροµήθεια (εκτός διαγωνισµού) γραφικής ύλης. 
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15. τη διάθεση ̟οσού 1.530,47 € για το µήνα ∆εκέµβριο & για το 2012 ̟οσού 1.257,45 € 
για το µήνα Ιανουάριο, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02310  Κ.Α.Ε 0711,  σύµφωνα µε τον 
Προϋ̟ολογισµό 2012 της Π.Ε Εύβοιας (Έγγρ. 2824/30-12-11, 210/31-1-12 τµ. 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας) για Οδοι̟ορικά του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονοµίας για το 2011. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 177 
 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση 
αγροτικού δρόµου ∆.∆. Πλατυστόµου, ∆. Μακρακώµης, Π.Ε. Φθιώτιδας,  
̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00  € µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
21424/2019/29-2-12 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόµου 
∆.∆. Πλατυστόµου, ∆. Μακρακώµης, Π.Ε. Φθιώτιδας» συνολικής δα̟άνης 45.442,30 
ευρώ (εργασία και Φ.Π.Α.), δηλαδή κατά 1.342,30€ ε̟ι̟λέον σε σχέση µε τον 1ο Α.Π.Ε. 
και το ̟οσό της σύµβασης,  ̟ου οφείλεται στην οριστική δα̟άνη της αναθεώρησης, 
ό̟ως ̟ροέκυψε µετά την έκδοση των οριστικών συντελεστών, ό̟ως ε̟ίσης και στο 
Φ.Π.Α. ̟ου αναλογεί στην δα̟άνη αυτή.     
           

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 178 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: 

«Αµµοχαλικόστρωση αγροτικών δρόµων ∆.∆. Παλαιοχωρίου, ∆. Αµφίκλειας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
21428/2020/29-2-12 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «Αµµοχαλικόστρωση αγροτικών 
δρόµων ∆.∆. Παλαιοχωρίου, ∆. Αµφίκλειας», συνολικής δα̟άνης 52.243,59 ευρώ 
(εργασία και Φ.Π.Α.), δηλαδή κατά 1.243,59€ ε̟ι̟λέον σε σχέση µε τον 1ο Α.Π.Ε. και το 
̟οσό της σύµβασης, ̟ου οφείλεται στην οριστική δα̟άνη της αναθεώρησης, ό̟ως 
̟ροέκυψε µετά την έκδοση των οριστικών συντελεστών, ό̟ως ε̟ίσης και στο Φ.Π.Α. 
̟ου αναλογεί στην δα̟άνη αυτή.                                                                                
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 179 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ε̟ιβολής χρηµατικού τιµήµατος για την κάλυψη λειτουργικών 
δα̟ανών α̟ό την ̟αραχώρηση του αµφιθεάτρου και της αίθουσας συνεδριάσεων, Π.Ε. 
Εύβοιας (εξ΄αναβολής).  
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 23324/1059/5-
3-12 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. την ε̟ιβολή χρηµατικού τιµήµατος για την κάλυψη των λειτουργικών δα̟ανών α̟ό 
την ̟αραχώρηση του αµφιθεάτρου και της αίθουσας συνεδριάσεων του κτηρίου 
υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, δηλαδή 50,00 €/ώρα για το Αµφιθέατρο και 40,00 €/ώρα 
για την Αίθουσα Συνεδριάσεων και µέχρι 300,00 € κατ’ ανώτατο όριο ανά ηµέρα. 
2. την δωρεάν ̟αραχώρηση των αιθουσών σε φιλανθρω̟ικές οργανώσεις και σχολεία. 
Μειοψήφισε ο κ. Γκικό̟ουλος, ο ο̟οίος θεωρεί ότι οι αίθουσες θα ̟ρέ̟ει να 
̟αραχωρούνται δωρεάν στους κοινωνικούς φορείς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 180 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Πίστωσης για έξοδα διοργάνωσης Ηµερίδας µε θέµα: «Νέες Ιδέες 
και Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τό̟ου µας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 92/27-2-12 
σχετικό έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα 
του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την διάθεση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 2.700 €, για έξοδα διοργάνωσης α̟ό 
την Γενική ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ηµερίδας µε θέµα: «Νέες Ιδέες και Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του 
Τό̟ου µας». 
Η ανωτέρω δα̟άνη ̟εριλαµβάνει:  
- Καφέ και Γεύµα, κόστους 1.500€  
- ∆ιαµονή - ∆ιανυκτέρευση Οµιλητών, κόστους 700 € 
- Έντυ̟α, κόστους 500 € 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 181 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ̟ροσφυγών κατά α̟οφάσεων 
της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
Τ.Τ.22143/218/1-3-12 σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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Εγκρίνει:  
1. την άσκηση ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας, των ̟ροσφυγών κατά 
των υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 80078/14474/2011 και υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 70947/13158/2.1.2012 
α̟οφάσεων της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
2. τον διορισµό του δικηγόρου Λαµίας, κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη, (οδός 
Κα̟οδιστρίου 12, Α.Μ. 94), ̟ροκειµένου να ̟ροβεί στις άνω ενέργειες και να ̟αραστεί 
και εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στη δικάσιµο ̟ου θα οριστεί, για 
να υ̟οστηρίξει τα ένδικα αυτά βοηθήµατα, ενεργώντας ό,τι κατά τη κρίση του 
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων.    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 182 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης ̟ροµήθειας υγρών καυσίµων για 
τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 876/5-3-12 
σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την α̟ευθείας ανάθεση ̟ροµήθειας υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για χρονικό διάστηµα τριών (3) 
µηνών α̟ό 1.3.2012 έως 31.05.2012, εντός του ο̟οίου αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί 
οι σχετικές διαδικασίες διενέργειας του διενεργηθέντος  διαγωνισµού: 
α) στον Αθανάσιο Σωτηρό̟ουλο  µέχρι του ̟οσού των 13.330,00 € χωρίς ΦΠΑ, για τις 
ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας (̟ρώην ε̟αρχία Λιβαδειάς), µε έκ̟τωση 1%.   
β) στην εταιρεία  A. Κο̟ανάς-X.Καλής Ο.Ε. µέχρι του ̟οσού των 6.670,00 € χωρίς ΦΠΑ 
για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας (̟ρώην ε̟αρχία Θήβας), µε έκ̟τωση 
1,2%.  
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι διαδικασίες του διαγωνισµού ή της δια̟ραγµάτευσης 
ολοκληρωθούν ̟ριν την ̟αρέλευση του τριµήνου, η Π.Ε. Βοιωτίας µ̟ορεί να 
καταγγείλει αζηµίως για αυτήν τις σχετικές συµβάσεις.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 183 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων. ∆ιορισµός 
δικηγόρων.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 21874/139/5-
3-12 σχετικό έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Να ασκηθούν α) στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Λαµίας ανακο̟ή µε βάση το άρθρο 933 
του Κ.Πολ.∆., κατά της εκτελέσεως και κατά της κατασχέσεως, δυνάµει του α̟ό 
21/02/2012 κατασχετηρίου του Ευάγγελου Σαµαντούρα, και αίτηση αναστολής, µε 
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βάση το άρθρο 938 του Κ.Πολ.∆. και β) σε κάθε άλλο αρµόδιο ∆ικαστήριο, ο̟οιοδή̟οτε 
ένδικο µέσο α̟αιτείται για την ακύρωση των ̟ράξεων εκτελέσεως. 
2. ∆ιορίζει τον δικηγόρο κ. Καραχάλιο ∆ηµήτριο ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,  ο ο̟οίος να ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως αυτών και στον 
ο̟οίο ̟αρέχει την εντολή και ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Μονοµελές 
Πρωτοδικείο Λαµίας και να εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στη 
δικάσιµο ̟ου θα οριστεί, για να υ̟οστηρίξει τα ένδικα αυτά βοηθήµατα, ενεργώντας 
ό,τι κατά τη κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 184 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υ̟.αριθ. 
468/2011 α̟οφάσεως του Ειρηνοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
Τ.Τ.18211/120/5-3-12 σχετικό έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Την άσκηση α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο Πολυµελές Πρωτοδικείο 
Λαµίας, έφεσης κατά της υ̟.αριθ.468/2011 α̟όφασης του Ειρηνοδικείου Λαµίας.  
2. ∆ιορίζει την δικηγόρο κ. Φωτεινή Μιχαήλ ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», η ο̟οία να ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως αυτής και στην ο̟οία ̟αρέχει 
την εντολή και ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Λαµίας και 
να εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στη δικάσιµο ̟ου θα οριστεί, για  
να  υ̟οστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, ενεργώντας ό,τι κατά τη κρίση της α̟αιτείται, 
για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Μακρή – Θεοδώρου Ελένη και Γκικό̟ουλος Γεώργιος, οι ο̟οίοι 
δεν συµφωνούν µε την άσκηση έφεσης α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της 
εργατικής αγωγής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 185 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υ̟.αριθ. 
469/2011 α̟οφάσεως του Ειρηνοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
Τ.Τ.18245/121/5-3-12 σχετικό έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Την άσκηση α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο Πολυµελές Πρωτοδικείο 
Λαµίας, έφεσης κατά της υ̟.αριθ.469/2011 α̟όφασης του Ειρηνοδικείου Λαµίας.  
2. ∆ιορίζει την δικηγόρο κ. Φωτεινή Μιχαήλ ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», η ο̟οία να ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως αυτής και στην ο̟οία ̟αρέχει 
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την εντολή και ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Λαµίας και 
να εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στη δικάσιµο ̟ου θα οριστεί, για  
να  υ̟οστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, ενεργώντας ό,τι κατά τη κρίση της α̟αιτείται, 
για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Μακρή – Θεοδώρου Ελένη και Γκικό̟ουλος Γεώργιος, οι ο̟οίοι 
δεν συµφωνούν µε την άσκηση έφεσης α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της 
εργατικής αγωγής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 186 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση µετακινήσεων του Αντι̟εριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου Καραµ̟ά. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 151/6-3-12 
σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω µετακινήσεις του Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου Καραµ̟ά: 
1) Στις 02-03-2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, για υ̟ηρεσιακούς 

λόγους. 
2) Στις 08-03-2012, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ̟ροκειµένου να συµµετάσχει 

στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής. 
3) Στις 11-03-2012, στην Αθήνα, για υ̟ηρεσιακούς λόγους. 
4) Στις 19-03-2012, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ̟ροκειµένου να συµµετάσχει 

στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 187 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Ορισµός δικηγόρου για εξώδικη ̟ρόσκληση και ασφαλιστικά 
µέτρα, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Γ.Α.69/5-3-12 
σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει την άσκηση α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», όλων των ένδικων 
µέσων κατά του ΚΤΕΛ ΦΩΚΙ∆ΑΣ, το ο̟οίο α̟ροειδο̟οίητα σταµάτησε να εκτελεί 
ορισµένα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών στα σχολεία τους.  
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Νικόλαο Γ. Εµµανουήλ, ̟ροκειµένου: 
α) να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ̟ροσωρινής ρύθµισης της κατάστασης 
κατά του ΚΤΕΛ ΦΩΚΙ∆ΑΣ, το ο̟οίο α̟ροειδο̟οίητα σταµάτησε να εκτελεί ορισµένα 
δροµολόγια µεταφοράς µαθητών στα σχολεία τους, εγκρίνει δε τις ενέργειες του άνω 
̟ληρεξούσιου µέχρι σήµερα.     
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β) να ζητήσει ̟ροσωρινή ρύθµιση της κατάστασης, ̟ροκειµένου να διασφαλιστεί η 
µεταφορά των µαθητών στα σχολεία τους. 
γ) να ̟αραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων, στη 
δικάσιµο ̟ου θα οριστεί ή σε κάθε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο και να ενεργήσει κατά 
τα νόµιµα και ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται για την εκτέλεση της εντολής αυτής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 188 
 
 
 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων θεµάτων λύεται 
η ̟αρούσα συνεδρίαση. 
Το ̟ρακτικό συντάχθηκε και υ̟ογράφεται α̟ό τα ̟αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Αθ. Μ̟ουραντάς                 Γκικό̟ουλος Γεώργιος     Μ̟αλκούρα Ι̟̟ολύτη
            Ζιώγας Γεώργιος 
    Λετώνης Ιωάννης 

   Παρχαρίδης Παναγιώτης  
   Τουσιάδης Θωµάς 
   Τσιτσάνης Λάµ̟ρος 
   Μακρή – Θεοδώρου Ελένη 
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