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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
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Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 25 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:30 ̟.µ., συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-1-
2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υ̟ό την 
Προεδρία του Αντι̟εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Γεωργίου 
Μουλκιώτη, ο ο̟οίος ορίσθηκε µε την υ̟’ αριθ. 110641/2650/1-10-2013 Α̟όφαση 
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος (Α∆Α ΒΛΛ47ΛΗ-ΡΜΩ) και δυνάµει της υ̟΄ αριθµ. 
1962/20-11-2013 ̟ρόσκλησης 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 32/15-11-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς [υ̟όθεση Βαβάτσικου]. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στον Άρειο Πάγο. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς [υ̟όθεση Σταύρου]. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: 
«Α̟οκατάσταση τµήµατος ασφαλτικού οδοστρώµατος α̟ό διασταύρωση Θεοτόκου 
̟ρος Πενταγιούς», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 

 ΘΕΜΑ 6ο: Εκδίκαση ένστασης της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.», 
αναδόχου του έργου «Βελτίωση και ε̟έκταση λιµένος Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, 
κατά της υ̟’ αρ. 90109/4238/7-8-12 α̟όφασης έκ̟τωσής της. 
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση ε̟αρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 400.000,00 
€ (µε υ̟έρβαση κατά 47.980,17 € α̟ό το ̟οσό της σύµβασης). 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Εργασίες συντήρησης κτιρίων Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..  

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ̟εζοδροµίων στο 
νέο ∆ηµοτικό Σχολείο Τ.Κ. Αχινού ∆ήµου Στυλίδας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγών, ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Βόλου, κατά των υ̟΄αριθµ. 54/2006 και 55/2006 καταλογιστικών 
̟ράξεων του ∆/ντη Τελωνείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας). 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη 
ε̟έκτασης Λιµένα Αρκίτσας & αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής, ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Βόλου, κατά της υ̟΄αριθµ. 51/2006 καταλογιστικής ̟ράξης του ∆/ντη 
Τελωνείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας). 
  
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής, ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Βόλου, κατά της υ̟΄αριθµ. 52/2006 καταλογιστικής ̟ράξης του ∆/ντη 
Τελωνείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας). 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής, ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Βόλου, κατά της υ̟΄αριθµ. 79/2007 καταλογιστικής ̟ράξης του ∆/ντη 
Τελωνείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας). 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: 
«Καθαρισµός ̟οταµού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος – Πουρνάτι – Μό̟λια – 
Προσφυλιάτικα και Γεροδήµος», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 €.  
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1284/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης για ̟ληρωµή 
λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Ευρυτανίας 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟ανών και διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης και ανάθεση τριών (3) 
νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισµού, της κατάρτισης των 
όρων και της διακηρύξεως του διαγωνισµού για το έργο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ » για το έτος 2014. 
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: 
«Καθαρισµός υλαίθου στη θέση ‘’ΓΟΥΛΑ’’ και α̟ό γέφυρα Περιφερειακού – γέφυρα 
Ιτέας Κίρρας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.900,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 
«∆ιατήρηση ∆ασών και ∆ασικών Ανοιγµάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό ∆ρυµό 
Οίτης και στο όρος Καλλίδροµο της Στερεάς Ελλάδας». 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση κατάρτισης των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος(χύµα) για την ̟ερίοδο 2013-2014», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 57.500,00 € ̟λέον Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το έργο µε τίτλο 
«Σύµβουλος υ̟οστήριξης της ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού για την 
ολοκλήρωση του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σ̟ίτι», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας της µελέτης: «Μελέτη Ακτοµηχανικής 
̟ροστασίας ακτών Παρνασσίδας», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «∆ιευθέτηση 
ρέµατος οικισµού Το̟ολιάνων», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση µίσθωσης, χωρίς διαγωνισµό, ιδιωτικών µηχανηµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες µε αυτε̟ιστασία α̟ό την ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και καθορισµός ωριαίας 
α̟οζηµίωσης αυτών. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 
«Προστασία Παράκτιας Ζώνης Πλατάνας Κύµης», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 115.000,00 
€ µε Φ.Π.Α.. 
 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου  
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή οδού Κάρυστος – Λέ̟ουρα α̟ό χ.θ. 0+000 έως 
χ.θ. 6+100». 
  
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Τοίχος 
αντιστήριξης στην Ε.Ο. Γραβιάς Άµφισσας Θέση Αη Λιώσα», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης έργων µε ̟ιστώσεις Κ.Α.Π. έτους 
2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

ΑΔΑ: ΒΛ127ΛΗ-6ΧΣ



 4 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – Όρια 
Νοµού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.800.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης για συνδιοργάνωση Τουρνουά 
Μ̟άσκετ, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟αράτασης της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Μελέτη 
ε̟έκτασης Αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆ήµου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας 
̟ροεκτιµωµένης αµοιβής 119.416,00 χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση διενέργειας δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης 
ακινήτου για την µεταστέγαση του Κέντρου ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης & 
Υ̟οστήριξης Εύβοιας (ΚΕ∆∆Υ). 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Σύστηµα διαχείρισης 
στόλου µηχανολογικού εξο̟λισµού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας». 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Πολυκαναλικό σύστηµα 
̟ληροφόρησης καιρικών φαινοµένων σε ̟ραγµατικό χρόνο µέσω έξυ̟νων συσκευών 
στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας». 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δα̟ανών και διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης για εξόφληση λογαριασµoύ έργου, 
α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 43ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1323/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάθεσης νέων δροµολογίων 
µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Βοιωτίας.  
  
ΘΕΜΑ 44ο: Λήψη α̟όφασης ε̟ί του διαβιβασθέντος ̟ρακτικού της αρµόδιας 
ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των οικονοµικών ̟ροσφορών του ̟ρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εκτύ̟ωσης και ειδών γραφικής ύλης για τις 
ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 24.131,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου:  
«Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος της ̟αλαιάς Ε.Ο. α̟ό  
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̟ροφράγµα  Μόρνου – διασταύρωση Αβόρου – φράγµα  Μόρνου», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εξέταση έφεσης της «Α.Ε. ΚΝΩΣΣΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο 
Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας (Π.Ε. Φωκίδας). 
  
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή υ̟ερωριακής α̟ασχόλησης  
υ̟αλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, για το έτος 2013. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ραγµατο̟οίηση 
εκ̟αιδευτικής ε̟ίσκεψης του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρ̟ενησίου στην Βουλή των 
Ελλήνων.   
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): «Σύµβουλος 
ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών 
ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας 
ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 
578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α.. 
 
Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής 
Καραΐσκος, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς 
Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος, Θωµάς Τουσιάδης και Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό 
µέλος του Γεωργίου Πα̟αργύρη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, 
α̟ουσίαζε το τακτικό µέλος Γεώργιος Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε ως 
ανωτέρω.  
Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος 
Μουλκιώτης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, 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, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας,  
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών,  
3. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
4. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
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5. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
6. Φωτούλα Σφήκα, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοίκησης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
7. Αγλαΐα Μέγκου, Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας. 
 
Με την έναρξη της συνεδρίασης τέθηκε α̟ό τον Αντι̟ρόεδρο της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής κ. Παναγιώτη Παρχαρίδη το ζήτηµα της καθυστέρησης στις ̟ληρωµές των 
δεδουλευµένων του ̟ρώτου τριµήνου του 2013 του συνόλου του ̟ροσω̟ικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ου έχει α̟ασχολήσει ξανά την Ε̟ιτρο̟ή, και έγινε 
υ̟ενθύµιση α̟ό το τακτικό µέλος της κ. Αναστάσιο Χρονά των ̟αρακάτω θεµάτων ̟ου 
βρίσκονται σε εκκρεµότητα: 

• Αµοιβές υ̟ερωριών 1ου τριµήνου 2013, µε ̟αρατήρηση του υ̟οφαινοµένου για 
διευθέτηση του ̟ροβλήµατος µέχρι το τέλος της συνεδρίασης 

• Εξηγήσεις της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας Εύβοιας για τα αναφερόµενα σε 
̟ροηγούµενο έγγραφό της, σχετικά µε ̟ερίεργες βλάβες αυτοκινούµενων 
οχηµάτων 

• Εξηγήσεις της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας Φωκίδας για τον χειρισµό του τελευταίου 
διαγωνισµού, ό̟ου ̟ρότεινε κλήρωση ̟αρά την ύ̟αρξη µειοδότη 

• Σύσκεψη για τον καλύτερο συντονισµό των οικονοµικών υ̟ηρεσιών και την 
ενιαία µορφή των εισηγήσεων τους στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

• Πίνακας ε̟ιστραφέντων ενταλµάτων ως αθεώρητων – ανεκτέλεστων α̟ό τις 
Υ∆Ε, µέσα στο τρέχον έτος 

• Βεβαιωµένα χρέη σε ̟ροµηθευτές ή εργολάβους 

• ∆άνεια Περιφερειακών Ενοτήτων 
Στη συνέχεια, ο κ. Περικλής Καραΐσκος ζήτησε να βρεθεί τρό̟ος να ̟ληρωθούν οι 
εργαζόµενοι, ενώ ο κ. Γεώργιος Ζιώγας ζήτησε ̟λήρη ενηµέρωση σχετικά µε τις 
ενέργειες ̟ου έχουν γίνει ̟ρος την κατεύθυνση διευθέτησης του ̟ροβλήµατος της µη 
καταβολής των οφειλούµενων χρηµάτων στους εργαζόµενους, αλλά και τους 
Περιφερειακούς Συµβούλους της Στερεάς Ελλάδας, και να ̟ροσκοµιστεί στην ε̟ιτρο̟ή 
όλη η σχετική αλληλογραφία ̟ου έχει ̟ροηγηθεί µε το αρµόδιο Υ̟ουργείο. 
Ολοκληρώνοντας την συζήτηση ε̟ί του θέµατος ο Πρόεδρος ̟ρότεινε να τεθεί το 
ζήτηµα α̟ό τα ίδια τα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής στον κ. Περιφερειάρχη.  
 
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 
έργου: «Εργασίες κατασκευής σκευοφυλακίου Ιεράς Μονής Αγάθωνος» (µε υ̟έρβαση 
κατά 275.798,37 € α̟ό την αρχική συµβατική δα̟άνη). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση α̟οδοχής δωρεάς και διάθεσης δυο αυτοκινήτων α̟ό 
τον Ενιαίο Φορέα Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ών διαγωνισµών, λόγω α̟οχώρησης  
µελών, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικών µονάδων 
Ειδικής Αγωγής και τµηµάτων ένταξης, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δα̟άνης για µεταφορά µαθητών στη Βουλή των 
Ελλήνων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και 
α̟οφάσισε τα ̟αρα̟άνω θέµατα να συζητηθούν ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1372 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 
έργου: «Εργασίες κατασκευής σκευοφυλακίου Ιεράς Μονής Αγάθωνος» (µε υ̟έρβαση 
κατά 275.798,37 € α̟ό την αρχική συµβατική δα̟άνη). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
132252/5935/20-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ε̟ί του 
θέµατος ̟αρείχε διευκρινίσεις ο εισηγητής κ. Λάµ̟ρος Συλεούνης.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, ̟ροεδρεύοντος του κ. 
Παναγιώτη Παρχαρίδη (Αντι̟ρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής), λόγω ολιγόλε̟της 
α̟ουσίας του Προέδρου 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία  
Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εργασίες κατασκευής 
σκευοφυλακίου Ιεράς Μονής Αγάθωνος», αναδόχου ‘’Κ/Ξ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΟΥ ΝΙΚ. - ΤΣΩΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.’’, συνολικής δα̟άνης 1.209.350,84 €, 
ήτοι 218.683,58 € ε̟ί ̟λέον του εγκεκριµένου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
και 275.798,37 € ε̟ί ̟λέον της αρχικής συµβατικής δα̟άνης, για τους λόγους ̟ου 
αναλυτικά αναφέρονται στην α̟ό 8-11-2013 αιτιολογική έκθεση της ∆ιευθύνουσας 
Υ̟ηρεσίας.  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “η εκκλησία είναι ανεξάρτητη, 
η σχέση εκκλησίας- κράτους είναι ξεκάθαρη, δεν ̟ρέ̟ει να µ̟λέκονται έτσι ”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1373 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση α̟οδοχής δωρεάς και διάθεσης δυο αυτοκινήτων α̟ό 
τον Ενιαίο Φορέα Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
132806/3159/21-11-2013 έγγραφο του Γραφείου Προϊσταµένου της Γενικής ∆/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει την α̟οδοχή: 
α) της δωρεάς ενός (1) αυτοκινήτου τύ̟ου Renault Kangoo και 
β) της διάθεσης ενός (1) αυτοκινήτου τύ̟ου Scoda Octavia 
α̟ό τον Ενιαίο Φορέα Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) ̟ρος την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1374 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ών διαγωνισµών, λόγω α̟οχώρησης  
µελών, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./20-11-
2013 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  
Συγκροτεί τις ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ές, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του 
Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), τα υ̟ηρεσιακά µέλη των 
ο̟οίων ̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 4024/2011, ως εξής: 
 

1. Για την Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και 
των ∆ιαδικασιών ∆ια̟ραγµάτευσης: 
i. Νικόλαος Κανελλό̟ουλος ως Πρόεδρος, και Ευάγγελος Καραγιώργος ως 

ανα̟ληρωτής Πρόεδρος, υ̟άλληλοι της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 
ii. Κοσµάς Αλεξό̟ουλος ως µέλος, υ̟άλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού, µε ανα̟ληρωτή τον Ευάγγελο Κούτουλα, υ̟άλληλο της 
∆/νσης Ανά̟τυξης, 

iii. Παρασκευή Καστρίτη ως µέλος, µε ανα̟ληρωτή τον Ηλία Κοροµ̟ίλη, 
υ̟άλληλοι  της ∆/νσης Αγροτικής Ανά̟τυξης.  

 
2. Για την Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης των Ενστάσεων και Προσφυγών: 

i. Αγλαΐα Μέγκου ως Πρόεδρος, υ̟άλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, και Καραγκιζο̟ούλου Πηνελό̟η, ως ανα̟ληρωτής Πρόεδρος, 
̟ροϊσταµένη του Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης Παιδείας και Α̟ασχόλησης  
της ∆/νσης Ανά̟τυξης, 

ii. Νικόλαος Σιδηρό̟ουλος ως µέλος, µε ανα̟ληρωτή τον Πέτρο Μιχαλάκη, 
υ̟άλληλοι  της ∆/νσης Αγροτικής Ανά̟τυξης, 

iii. Παναγιώτης Τσιάλης ως µέλος, µε ανα̟ληρωτή τον Ιωάννη ∆ούκα, 
υ̟άλληλοι  της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών.  

 
3. Για την Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβή Υλικών και Υ̟ηρεσιών ̟ου αφορούν στην Π.Ε.Φ.: 

i. Κοσµάς Αλεξό̟ουλος ως  µέλος, µε ανα̟ληρωτή τον  Αθανάσιο Ψιλογιάννη, 
υ̟άλληλοι της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 
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ii. Ευάγγελος Καραγιώργος ως µέλος, µε ανα̟ληρωτή την Παρασκευή 
Αρα̟ο̟ούλου, υ̟άλληλοι  της ως άνω υ̟ηρεσίας, 

iii. Φωτεινή Λύτρα  ως µέλος, υ̟άλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
µε ανα̟ληρωτή την Παναγούλα Πούλου, υ̟άλληλο  της ∆/νσης Ανά̟τυξης. 

 
Η διάρκεια των ανωτέρω Ε̟ιτρο̟ών είναι ετήσια µε έναρξη την ηµεροµηνία της 
α̟όφασης συγκρότησής τους. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1375 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικών µονάδων 
Ειδικής Αγωγής και τµηµάτων ένταξης, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
132886/5189/21-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Το τακτικό µέλος κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε να υ̟άρξει ενιαία 
αντιµετώ̟ιση του θέµατος, ̟ρόταση ̟ου έγινε δεκτή και α̟ό τα υ̟όλοι̟α µέλη της 
ε̟ιτρο̟ής. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) το α̟ό 12-11-2013 ̟ρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας, σύµφωνα µε το ο̟οίο ανατίθενται τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών  
σχολικών µονάδων Ειδικής Αγωγής και τµηµάτων Ένταξης στους κατά ̟ερί̟τωση 
αναδόχους, 
β) το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης. 
2. Αναθέτει τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών, σχολικών µονάδων Ειδικής 
Αγωγής και τµηµάτων ένταξης, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, στους ̟αρακάτω 
αναδόχους, ως εξής: 
 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚ
ΟΣ 

∆ΡΟΜ
ΟΛΟΓΙ

ΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣ

ΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟ

ΡΑΣ  
(ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

1 Μαλακώντας - Βασιλικό - Άγιος 
Μικόλαος -  Ειδικό σχολείο 
Χαλκίδας (Μ̟αλαλαίων 47) 

4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

39,90 

2 Καστέλα - Νέα Αρτάκη- Χαλκίδα  
(Μ̟αλαλαίων 47 (έδρα Ειδικού 

17 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 37,57 
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Νη̟ιαγωγείου  - Ειδικού 
σχολείου) 

3 Βασιλικό - Παραλία Μ̟ούρτζι -
Ιωάννου Αλέξίου 7( Μ̟αταργιάς) 
Χαλκίδα (Μ̟αλαλαίων 47 (έδρα 
Ειδικού Νη̟ιαγωγείου 

20 ΚΟΥΣΕΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

30,00 

4 Κόσκινα - Αλιβέρι - Άνω Βάθεια - 
Αµάρυνθος - Χαλκίδα 
(Βαθροβούνι έδρα ΕΕΕΚ Ειδικής 
Αγωγής) 

22 ΚΡΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 84,90 

5 Μετόχι ∆ιρφύων - Κύµη - 
Χαλκίδα (Βαθροβούνι έδρα ΕΕΕΚ 
Ειδικής Αγωγής) - Καµάρες -
ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής 

24 ΤΣΩΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 178,00 

6 Ψαχνά -   Καράκα ∆ροσιας 
Χαλκίδας (έδρα  σχολείου) 

29 ΣΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38,90 

7 Ερέτρια -  Καράκα ∆ροσιας 
Χαλκίδας ((έδρα  TEE Ειδικής 
Αγωγής) 

30 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

52,00 

8 Καθενοί -Πούρνος - Πισσώνας -  
Χαλκίδα  (Βαθροβούνι έδρα 
ΕΕΕΚ Ειδ. Αγωγής) (Καµάρες 
έδρα  ΕΠΑΛ Ειδ. Αγωγής) -
Μ̟αλαλαίων 47 έδρα Ειδικού 
σχολείου) 

35 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

70,00 

9 Νεροτριβιά - Πολιτικά - Ψαχνά - 
Νέα Αρτάκη - Χαλκίδα 
(Βαθροβούνι έδρα ΕΕΕΚ Ειδικής 
Αγωγής) - Μ̟αλαλαίων 47 έδρα 
Ειδικού σχολείου) 

36 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 85,00 

10 Αµάρυνθος - Μαλακώντας - 
Βασιλικό - Χαλκίδα (Βαθροβούνι 
έδρα ΕΕΕΚ Ειδικής -(Καµάρες 
έδρα  ΕΠΑΛ Ειδ. Αγωγής) – 
Καράκα ∆ροσιάς (έδρα  ΤΕΕ Ειδ. 
Αγωγής) 
 

37-1 ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

58,90 

11 Παραλία Αυλίδας - Αυλίδα - 
(Βαθροβούνι έδρα ΕΕΕΚ Ειδικής 
Αγωγής)-Μ̟αλαλαίων 47 έδρα 
Ειδικού σχολείου 

39 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜ 45,00 

12 Μαλακώντας - 3ο ∆ηµοτικό 
σχολείο Βασιλικού 

41 ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

28,00 

13 Αµάρυνθος - 2ο Νη̟ιαγωγείο 
Αµαρύνθου 

43 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 16,00 

14 Μαλακώντας - 2ο ∆ηµοτικό 44 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 14,00 
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σχολείο Ερέτριας ΝΙΚΟΛ 

15 Ενορία - Μονόδρι - Γυµνάσιο 
Κριεζών 

48 ΧΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 75,00 

16 Πυργί - ∆ηµοτικό σχολείο 
Αυλωναρίου 

50 ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20,00 

17 Βλαχιά - Μαντούδι - ΕΠΑΛ 
Μαντουδίου 

52 ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

65,00 

18 Μυκόνου &  Κερκύρας - Ειδικό 
σχολείο Χαλκίδας (Μ̟αλαλαίων 
47) 

11 ΚΛΟΠΩ∆ΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ 19,80 

19 Ειδικό σχολείο Χαλκίδας - 
Α̟οστόλη 51 - Αγίας 
Παρασκευής 28 -  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ στις 16:15 

14 ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8,88 

20 Ειδικό σχολείο Χαλκίδας - 
Κολιµατσάνικα (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ στις 15:30µ.µ.) 

16 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

11,90 

21 Αγία Ελεούσα - ∆ελαγραµµάτικα 
1& Σµύρνης Νεά̟ολη - 
Μ̟αλαλαίων 47 - έδρα Ειδικού 
Νη̟ιαγωγείου 

18 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

19,80 

22 Μακεδονίας 80 - ∆ηµοτικό 
σχολείο Μύτικα 

54 ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

11,80 

23 Φύλλα - Αφράτι - Μύτικας- 
Χαλκίδα (Μ̟αλαλαίων 47 έδρα 
ειδικού σχολείου & 
Νη̟ιαγωγείου 

40 ΜΟΥΡΤΙΚΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

26,50 

 
Οι συµβάσεις ̟ου θα υ̟ογραφούν α̟ό τις εν λόγω αναθέσεις, θα έχουν διάρκεια  

έως 30-6-2014, αλλά θα λυθούν αυτοµάτως και αζηµίως, όταν, ̟ριν α̟ό τη λήξη τους, 
καταρτιστούν οι συµβάσεις του σχετικού διαγωνισµού ̟ου θα ̟ροκηρύξει η Π. Ε. 
Εύβοιας. Αν σε έναν ανάδοχο αντιστοιχούν ̟ερισσότερα του ενός δροµολόγια, θα 
υ̟ογραφεί µε αυτόν ενιαία σύµβαση. 

Η συνολική δα̟άνη των ως άνω συµβάσεων, µετά τις κατά ̟ερί̟τωση εκ̟τώσεις,  
λαµβανοµένου υ̟όψη του συνόλου του σχολικού έτους 2013-2014  δηλαδή έως τη 
µέγιστη διάρκειά τους και για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων α̟ό 11-9-2013 
µέχρι 30-6-2014, ανέρχεται στο ̟οσό των 205.060,82 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821, κατά έτη, ως εξής: 
Για το οικονοµικό έτος 2013:  86.711,43 
Για το οικονοµικό έτος 2014:  138.349,39 

Η ως άνω δα̟άνη για το έτος 2013 θα ̟εριοριστεί στο ̟οσό ̟ου αναλογεί α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟ογραφής των οικείων συµβάσεων. 
3. Καλεί τις αρµόδιες εµ̟λεκόµενες υ̟ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας να 
̟ροσκοµίσουν άµεσα, δηλαδή µέχρι την ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου 2013, ̟ου θα γίνει η 
ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, συµ̟ληρωµένους όλους τους ̟ίνακες 
ανά κατηγορία τρό̟ου µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Εύβοιας,  
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λαµβάνοντας υ̟όψη την υ̟΄αριθµ. 2400/11-6-2013 ΚΥΑ (Β΄1449) και το σχέδιο ̟ίνακα 
– κατάσταση µαθητικών δροµολογίων ̟ου έχει κατατεθεί, ̟ροκειµένου η ε̟ιτρο̟ή να 
διαµορφώσει συνολική ά̟οψη για το θέµα της µετακίνησης των µαθητών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1376 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Φωκίδας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4095/22-11-

2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Το 
τακτικό µέλος κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε να υ̟άρξει ενιαία αντιµετώ̟ιση του 
θέµατος, ̟ρόταση ̟ου έγινε δεκτή και α̟ό τα υ̟όλοι̟α µέλη της ε̟ιτρο̟ής. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα νέα δροµολόγια για την µεταφορά των µαθητών Α/θµιας Εκ̟αίδευσης 
Π.Ε. Φωκίδας µε ΤΑΞΙ, σύµφωνα µε το α̟ό 22-11-2013 αναλυτικό υ̟ηρεσιακό 
σηµείωµα της ∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Φωκίδας και τον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί: 
 

Α
/
Α 

ΑΝΑΛΥΤΙΚ
Η 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 

∆ΡΟΜΟΛΟ
ΓΙΟ 

ΣΧΟΛΙ
ΚΗ 

ΜΟΝΑ
∆Α 

∆ΗΜ
ΟΣ 

ΒΑΘΜ
Ι∆Α 

ΕΚΠΑΙ
∆ΕΥΣΗ

Σ 

ΑΡΙ
ΘΜ
ΟΣ 
ΜΑ

ΘΗΤ
ΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ 
∆ΙΑ∆Ρ
ΟΜΗΣ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑ
ΦΟΡΑ

Σ 

ΩΡΑ 
ΠΡΟΣ
ΕΛΕΥ
ΣΗΣ 

ΩΡΑ 
ΑΠΟΧΩ
ΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΑ 

ΕΝΦΟΡΤ
Α 

ΧΙΛΙΟΜΕ
ΤΡΑ 

ΜΟΝΗΣ
∆ΙΑ∆ΡΟ

ΜΗΣ 

ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟ
Σ 

∆ΙΑ∆ΡΟ
ΜΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α Φ.Π.Α 

ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟ
Σ 

∆ΙΑ∆ΡΟ
ΜΗΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 19 20 21 

1 
ΣΚΑΛΩΜΑ-
ΜΑΡΑΘΙΑΣ 

∆ΗΜΟΤ
ΙΚΟ 
ΜΑΡΑΘ
ΙΑ 

∆ΩΡΙ
∆ΟΣ 

Α/ΘΜΙ
Α  2 ∆ΙΠΛΗ ΤΑΞΙ 7:15 13:30 1,96 19,04 2,47 21,51 

2 

ΜΟNΑΣΤΗΡ
ΑΚΙ-
ΜΑΝΑΓΟΥΛ
Η-
ΜΑΛΑΜΑΤ
Α 

ΝΗΠΙΑ
Γ. 
ΜΑΛΑ
ΜΑΤΩΝ 

∆ΩΡΙ
∆ΟΣ 

Α/ΘΜΙ
Α  4 ∆ΙΠΛΗ ΤΑΞΙ 7:30 12:15 7,67 30,56 3,97 34,53 

3 

ΕΥΠΑΛΙΟ-
ΠΑΛΑΙΟΜΥ
ΛΟΣ-ΤΕΙΧΙΟ  

ΝΗΠΙΑ
Γ.ΕΥΠΑ
ΛΙΟΥ 

∆ΩΡΙ
∆ΟΣ 

Α/ΘΜΙ
Α  3 ∆ΙΠΛΗ ΤΑΞΙ 7:15 12:15 28,90 74,44 9,68 84,12 

4 
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ 
- ΕΥΠΑΛΙΟ 

∆.Σ. 
ΕΥΠΑΛΙ
ΟΥ 

∆ΩΡΙ
∆ΟΣ 

Α/ΘΜΙ
Α  2 ∆ΙΠΛΗ ΤΑΞΙ 7:00 13:15 46,5 108,68 14,12 122,80 

5 
ΑΜΦΙΣΣΑ-
ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ 

3ο ∆.Σ. 
ΑΜΦΙΣ

ΣΑΣ 

∆ΕΛ
ΦΩΝ 

Α/ΘΜΙ
Α  3 ΜΟΝΗ ΤΑΞΙ   14:30 16,8 24,49 3,18 27,67 

              

       ΣΥΝΟΛΑ 257,20 33,42 290,63 

 
2. Καλεί τις αρµόδιες εµ̟λεκόµενες υ̟ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας να 
̟ροσκοµίσουν άµεσα, δηλαδή µέχρι την ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου 2013, ̟ου θα γίνει η 
ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, συµ̟ληρωµένους όλους τους ̟ίνακες 
ανά κατηγορία τρό̟ου µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Φωκίδας,  
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λαµβάνοντας υ̟όψη την υ̟΄αριθµ. 2400/11-6-2013 ΚΥΑ (Β΄1449) και το σχέδιο ̟ίνακα 
– κατάσταση µαθητικών δροµολογίων ̟ου έχει κατατεθεί, ̟ροκειµένου η ε̟ιτρο̟ή να 
διαµορφώσει συνολική ά̟οψη για το θέµα της µετακίνησης των µαθητών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1377 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δα̟άνης για µεταφορά µαθητών στη Βουλή των 
Ελλήνων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
101627/3319/22-11-2013 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 
Εγκρίνει το συνολικό ̟οσό 1.500,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά δα̟άνη µεταφοράς µαθητών 
δυο σχολικών µονάδων στη Βουλή των Ελλήνων και αναλύεται, ως εξής: 
1. 1000,00 € µε Φ.Π.Α., για τη µεταφορά των 88 µαθητών της Γ΄ τάξεως του Γυµνασίου 

Άµφισσας στη Βουλή των Ελλήνων µε δυο λεωφορεία του τουριστικού γραφείου 
«MIONIA TRAVEL», ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 06/12/2013. 

2. 500,00 € µε Φ.Π.Α., για τη µεταφορά των 33 µαθητών της Στ’ τάξεως του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Γαλαξιδίου στη Βουλή των Ελλήνων µε το τουριστικό γραφείο 
«KOLOBOUROS TOURS». 

Το ̟αρα̟άνω ̟οσό θα βαρύνει τον φορέα 073, Κ.Α.Ε. 0821 της Π.Ε. Φωκίδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1378 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 32/15-11-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 32/15-11-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1379 
 

ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς [υ̟όθεση Βαβάτσικου]. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
Τ.Τ.122306/1013/20-11-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Λιβαδειάς Ιωάννη Γερονικολό, ο ο̟οίος θα την εκ̟ροσω̟ήσει στο Ειρηνοδικείο 
Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 06-05-2014 ή σε κάθε µετ’αναβολή ορισθείσα, µε την 
εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 18-10-2013 και αριθµό καταθέσεως 37/21-10-2013 αγωγή 
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για α̟οζηµίωση α̟ό ζηµιά στο όχηµά της λόγω κακής συντηρήσεως του οδοστρώµατος 
στην ε̟αρχιακή οδό Λιβαδειάς - Θηβών ̟ου άσκησε η Βασιλική Βαβάτσικου, 
συντάσσοντας ̟ροτάσεις, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των 
συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “̟ρέ̟ει να 
κινηθούµε στην κατεύθυνση αναγνώρισης των ̟ραγµατικών ευθυνών µας και φυσικά στην 
ρεαλιστική γρήγορη α̟οζηµίωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1380 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στον Άρειο Πάγο. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
Τ.Τ.131931/1102/20-11-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Φωτεινή 
Κανέτη, δικηγόρο Λαµίας, (οδός Λεωνίδου αριθ.6),  λόγω του γεγονότος ότι η ίδια, είχε 
χειριστεί την ίδια υ̟όθεση σε ̟ρώτο και δεύτερο βαθµό για λογαριασµό της ̟ρώην 
«Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», κατέχει το φάκελο της υ̟οθέσεως και 
γνωρίζει αυτή, ̟εραιτέρω δε, η εν λόγω ̟αράσταση δεν µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό την 
υ̟άρχουσα Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, λόγω φόρτου 
εργασίας και της έδρας του δικαστηρίου στην Αθήνα. Η διορισθείσα δικηγόρος να 
εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στον Άρειο Πάγο, στη δικάσιµο της 
25/11/2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 
07/01/2011 [αριθµό καταθέσεως 1/07-01-2011], αίτηση αναιρέσεως  ̟ου άσκησε η 
ανώνυµη τρα̟εζική µε την ε̟ωνυµία «Τρά̟εζα E.F.G. Eurobank Ergasias Ανώνυµη 
Εταιρεία», κατά της ̟ρώην «Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», για την 
αναίρεση της υ̟' αριθ.56/2010 α̟οφάσεως του Εφετείου Λαµίας, συντάσσοντας  
̟ροτάσεις, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την 
κρίση της α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο συνολικό 
̟οσό των 1.400 €.   
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “η 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας ̟λήρωσε τα συγκεκριµένα ̟οσά, όταν δεν γνώριζε τις 
α̟αιτήσεις της τρά̟εζας”.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1381 
 

ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς [υ̟όθεση Σταύρου]. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
Τ.Τ.122306/1019/20-11-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
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Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο 
Λιβαδειάς Νικόλαο Κουλουριώτη, ο ο̟οίος θα την εκ̟ροσω̟ήσει στο  Ειρηνοδικείο 
Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 11-02-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την 
εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 15/06/2013 και αριθµό καταθέσεως 8/28-02-2013 αγωγή 
̟ου άσκησε ο Χαράλαµ̟ος Σταύρου και αφορά ε̟ιδίκαση ̟οσού για αµοιβή 
µετακινήσεών του, µε ή χωρίς διανυκτέρευση εκτός έδρας, συντάσσοντας ̟ροτάσεις, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του 
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας».    
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δηλώνοντας ότι “̟ρέ̟ει να ̟αρασταθούµε στην δίκη, 
α̟οδεχόµενοι το αίτηµα του εργαζοµένου”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1382 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: 
«Α̟οκατάσταση τµήµατος ασφαλτικού οδοστρώµατος α̟ό διασταύρωση Θεοτόκου 
̟ρος Πενταγιούς», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 

Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
  

 ΘΕΜΑ 6ο: Εκδίκαση ένστασης της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.», 
αναδόχου του έργου «Βελτίωση και ε̟έκταση λιµένος Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, 
κατά της υ̟’ αρ. 90109/4238/7-8-12 α̟όφασης έκ̟τωσής της. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
123539/5346/Φ.Ε./5-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, καθώς και την υ̟΄αριθµ. 4/31-10-2013 (θέµα 6) γνωµοδότηση του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Εύβοιας, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Στη συνέχεια ε̟ί του θέµατος το̟οθετήθηκε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, 
δηλώνοντας ότι “δεν µας δόθηκε η ένσταση της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης για να κρίνουµε. 
Την καταλάβαµε α̟ό την εισήγηση της υ̟ηρεσίας. Αυτό α̟οτελεί σηµαντική ̟αράλειψη των 
αρµοδίων της υ̟ηρεσίας… Η ανάδοχος εταιρεία έχει εκτελέσει το 99,5% του έργου και µένουν να 
λάβει 80.000 €… Κατά τη γνώµη µας αυτό ̟ου α̟οµένει µ̟ορεί να θεωρηθεί ασήµαντο και είναι 
δυνατό να εκτελεστεί… Γιατί το Τεχνικό Συµβούλιο το̟οθετείται έτσι κατηγορηµατικά, όταν το 
τεχνικό έργο ̟ροχώρησε γενικά γρήγορα και η έκ̟τωση ̟ου δόθηκε ήταν αρκετά καλή;… ∆εν 
συνηγορεί η τυ̟ική λογική… Καταψηφίζουµε την εισήγηση και ζητάµε να διαγραφεί η 
̟αράγραφος ̟ου αναφέρεται στην κατάληψη των γραφείων της Εύβοιας ως αιτιολογία για 
καθυστερήσεις”. 

Κατά τη συνεδρίαση κατατέθηκε ̟ρος ενηµέρωση της ε̟ιτρο̟ής το υ̟΄αριθµ. 
133755/5865/Φ.ΕΡΓΟΥ/25-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Εύβοιας 
µε νεότερα στοιχεία ε̟ί του θέµατος. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Α̟έχει α̟ό τη λήψη α̟όφασης, ̟ροκειµένου να ε̟ιστραφεί η εισήγηση της υ̟ηρεσίας 
και το θέµα να ε̟ανεισαχθεί  µε νέα εισήγηση της αρµόδιας Υ̟ηρεσίας, µετά α̟ό 
εκτίµηση των νέων στοιχείων του υ̟΄αριθµ. 133755/5865/Φ.ΕΡΓΟΥ/25-11-2013 
εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Εύβοιας.  
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1383 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση ε̟αρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 400.000,00 
€ (µε υ̟έρβαση κατά 47.980,17 € α̟ό το ̟οσό της σύµβασης). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
126086/11589/14-11-2013 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 Εργασιών του έργου: «Συντήρηση 
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικής δα̟άνης 252.385,25 € µε 
Φ.Π.Α., δηλαδή µε υ̟έρβαση κατά 47.980,17 € σε σχέση µε το ̟οσό της σύµβασης, ̟ου 
οφείλεται α̟οκλειστικά και µόνο στην αύξηση της α̟ολογιστικής δα̟άνης της 
ασφάλτου µαζί µε το Φ.Π.Α. ̟ου της αναλογεί. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1384 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Εργασίες συντήρησης κτιρίων Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2912/14-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιρίων Π.Ε. Ευρυτανίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1385 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ̟εζοδροµίων στο 
νέο ∆ηµοτικό Σχολείο Τ.Κ. Αχινού ∆ήµου Στυλίδας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
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129455/11774/14-11-2013 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 την δα̟άνη ύψους 24.600,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ̟εζοδροµίων στο νέο ∆ηµοτικό Σχολείο Τ.Κ. Αχινού 
∆ήµου Στυλίδας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4071/2012, του άρθρου 
6, ̟αρ. 7. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά διατηρώντας, ωστόσο, ̟ολλές 
ε̟ιφυλάξεις για την διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1386 
  

ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγών, ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Βόλου, κατά των υ̟΄αριθµ. 54/2006 και 55/2006 καταλογιστικών 
̟ράξεων του ∆/ντη Τελωνείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 1745/12-11-
2013 και 1744/12-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Βόλου, κ. Στέργιο Λυµ̟ερδό̟ουλο (οδ. Γεωργίου Καρτάλη 63 – Τ.Κ. 38333), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Βόλου, στη δικάσιµο της 5-12-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει τις ̟ροσφυγές του Ιωάννη Γεωργίου του Ερµόλαου κατά των αριθµ. 
54/2006 και 55/2006 καταλογιστικών ̟ράξεων του ∆ιευθυντή του Τελωνείου Βόλου, 
συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των 
συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1387 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη 
ε̟έκτασης Λιµένα Αρκίτσας & αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
126773/11635/11-11-2013 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  
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Εγκρίνει την δα̟άνη ̟οσού 118.822,42 € συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της µελέτης «Γεωτεχνική µελέτη ε̟έκτασης 
Λιµένα Αρκίτσας & αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1388 

 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής, ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Βόλου, κατά της υ̟΄αριθµ. 51/2006 καταλογιστικής ̟ράξης του ∆/ντη 
Τελωνείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας). 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1748/12-11-
2013 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  
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Βόλου, κ. Στέργιο Λυµ̟ερδό̟ουλο (οδ. Γεωργίου Καρτάλη 63 – Τ.Κ. 38333), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Βόλου, στη δικάσιµο της 5-12-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή της Αικατερίνης Πα̟αδηµητρίου, κατά της αριθµ. 51/2006 
καταλογιστικής ̟ράξης του ∆ιευθυντή του Τελωνείου Βόλου, συντάσσοντας  υ̟όµνηµα, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του 
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1389 

 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής, ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Βόλου, κατά της υ̟΄αριθµ. 52/2006 καταλογιστικής ̟ράξης του ∆/ντη 
Τελωνείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1749/12-11-
2012 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  
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Βόλου, κ. Βασίλειο Σοφιώτη (οδ. Σ̟υρίδη 37 – 3ος όροφος -  Τ.Κ. 38221), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Βόλου, στη δικάσιµο της 5-12-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή της Αικατερίνης Πα̟αδηµητρίου, κατά της αριθµ. 52/2006 
καταλογιστικής ̟ράξης του ∆ιευθυντή του Τελωνείου Βόλου, συντάσσοντας  υ̟όµνηµα, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του 
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1390 
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ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής, ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Βόλου, κατά της υ̟΄αριθµ. 79/2007 καταλογιστικής ̟ράξης του ∆/ντη 
Τελωνείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2381/12-11-
2013 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 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Βόλου, κ. Βασίλειο Σοφιώτη (οδ. Σ̟υρίδη 37 – 3ος όροφος -  Τ.Κ. 38221), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Βόλου, στη δικάσιµο της 16-01-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή του Πέτρου Πρασσά του Ιωάννη, κατά της αριθµ. 79/2007 
καταλογιστικής ̟ράξης του ∆ιευθυντή του Τελωνείου Βόλου, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του 
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας». 

  
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1391 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: 
«Καθαρισµός ̟οταµού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος – Πουρνάτι – Μό̟λια – 
Προσφυλιάτικα και Γεροδήµος», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 €.  
 

Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1284/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης για ̟ληρωµή 
λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4202/15-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 1284/7-11-2013 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης δα̟άνης για 
̟ληρωµή λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως ̟ρος τον τίτλο του κάτωθι 
έργου, α̟ό το εσφαλµένο «2ος Λογαριασµός του έργου Κτιριακές εγκαταστάσεις Γ.Ν. 
Καρ̟ενησίου» στο ορθό «7ος Λογαριασµός του έργου Κτιριακές εγκαταστάσεις Γ.Ν. 
Καρ̟ενησίου, ως εξής: 
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 7ος  Λογαριασµός του έργου «Κτιριακές 
εγκαταστάσεις Γ.Ν. Καρ̟ενησίου» 

Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε. 167.834,96€ 
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Κ.Α.Ε. 9475 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1392 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟ανών και διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4224/12-11-
2013 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: 
1) τη διάθεση ̟οσού 123,95 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1321 για αγορά ανταλλακτικών (λάδια και φίλτρα λαδιού) για το ΚΗΥ-
6108 αυτοκίνητο (Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών 8782/4-11-2013),  

2) τη διάθεση ̟οσού 123,95 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1321, για αγορά ανταλλακτικών (λάδια και φίλτρα λαδιού) για το ΚΗΥ-
6105 αυτοκίνητο (Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών 8781/4-11-2013),  

3) τη διάθεση ̟οσού 69,72 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 
073 ΚΑΕ 1321, για αγορά ανταλλακτικών (λάδια και φίλτρα λαδιού) για το ΚΗΗ-4466 
αυτοκίνητο (Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών 8780/4-11-2013),  

4) τη διάθεση ̟οσού 81,39 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 
073 ΚΑΕ 1321, για αγορά ανταλλακτικών (λάδια και φίλτρα λαδιού) για το ΚΗΥ-6226 
αυτοκίνητο (Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών 8779/4-11-2013),  

5 τη διάθεση ̟οσού 165,77 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 
073 ΚΑΕ 1321, για αγορά ανταλλακτικών (λάδια και φίλτρα λαδιού και 
υαλοκαθαριστήρες εµ̟ρός) για το ΚΗΥ-6107 αυτοκίνητο (Έγγραφο ∆/νσης 
Μεταφορών 8778/4-11-2013),  

6) τη διάθεση ̟οσού 225,26 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1321, για αγορά ανταλλακτικών (λάδια και φίλτρα λαδιού, φίλτρο αέρος, 
φίλτρο ̟ετρελαίου και υαλοκαθαριστήρες εµ̟ρός ) για το ΚΗΥ-6106 αυτοκίνητο 
(Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών 8777/4-11-2013), 

7) τη διάθεση ̟οσού 140.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 2713, για ̟ληρωµή 
ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών και µεταµοσχευµένων στην ΠΕ Βοιωτίας για το δίµηνο 
Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2013 σε 191 άτοµα, 

8) τη διάθεση ̟οσού 104,55 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1321, για αγορά µ̟αταρίας για το ΚΗΗ-4466 αυτοκίνητο (Έγγραφο 
∆/νσης Μεταφορών 8899/7-11-2013),  

9) τη διάθεση ̟οσού 147,60 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 869, για έλεγχο και καθαρισµό δύο φωτοαντιγραφικών µηχ/των και fax 
(Έγγραφο Τµήµα Μεταφορών Θήβας 10956/7-11-2013), 
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10) τη διάθεση ̟οσού 793,75€, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459, για ̟ληρωµή δα̟άνης για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου λόγω 
κατα̟τώσεων στον Κοροδήµο Νικόλαο (Έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών Έργων 3920/23-
10-2013),  

11) τη διάθεση ̟οσού 2.435,40€, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459, για ̟ληρωµή δα̟άνης α̟οχιονισµού στον Παλάγκα Κωνσταντίνο 
(Έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών Έργων 2633/21-06-2013). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1393 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης και ανάθεση τριών (3) 
νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5836/13-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Το τακτικό µέλος κ. 
Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε να υ̟άρξει ενιαία αντιµετώ̟ιση του θέµατος, ̟ρόταση ̟ου 
έγινε δεκτή και α̟ό τα υ̟όλοι̟α µέλη της ε̟ιτρο̟ής. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 6/13-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης του 
διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκ̟αίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 
2. Αναθέτει τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών της ΠΕ Φθιώτιδας, µετά α̟ό 
δια̟ραγµάτευση, ως κάτωθι: 
 

Α/
Α 

ΑΦΕΤΗΡ
ΙΑ 

ΑΡ.  
Μ

ΑΘ
. 

ΣΧΟΛΕΙΟ.  
ΦΟΙΤΗΣΗ

Σ 

∆
Ρ
Ο
Μ
. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤ. 

ΧΛ
Μ 

ΑΝΩΤΑ
ΤΟ 

ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟ
Σ χωρίς 

ΦΠΑ 
€ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 

ΤΙΜΗ 
ΚΑΤΑ

- 
ΚΥΡΩ
ΣΗΣ 

€ 

1 Λογγός 2 

Νη̟ιαγωγε
ίο Άγιος 

Κωνσταντί
νου 

2 ΤΑΞΙ 13 27,6 
ΚΑΡΑΜΗΤΡ

ΟΥ 
ΣΟΦΙΑ 

ΤΙΜΗ 
26,00€ 

 

2 Άγναντη 1 

Νη̟ιαγωγε
ίο Άγιος 

Κωνσταντί
νου 

2 ΤΑΞΙ 18 34,08 
ΜΠΕΣΙΡΗ 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

ΤΙΜΗ 
34,00€ 

3 
Φιλιαδών

α -
Παλαµάς 

4 

22ο χλµ. 
Π.Ε.Ο. 

Λαµίας-
Λάρισας 

2 ΤΑΞΙ 25 40 
ΣΙΑΠΠΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ 

ΤΙΜΗ 
39,50€ 
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(αντα̟όκρι
ση µε 

λεωφορείο) 
για το 2ο 

ΕΠΑΛ 
Λαµίας 

Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ε̟ιβαρύνει τον Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα  ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0871. 

3. Καλεί τις αρµόδιες εµ̟λεκόµενες υ̟ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 
να ̟ροσκοµίσουν άµεσα, δηλαδή µέχρι την ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου 2013, ̟ου θα γίνει η 
ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, συµ̟ληρωµένους όλους τους ̟ίνακες 
ανά κατηγορία τρό̟ου µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Φθιώτιδας,  
λαµβάνοντας υ̟όψη την υ̟΄αριθµ. 2400/11-6-2013 ΚΥΑ (Β΄1449) και το σχέδιο ̟ίνακα 
– κατάσταση µαθητικών δροµολογίων ̟ου έχει κατατεθεί, ̟ροκειµένου η ε̟ιτρο̟ή να 
διαµορφώσει συνολική ά̟οψη για το θέµα της µετακίνησης των µαθητών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς  δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “̟ρέ̟ει, 
χωρίς άλλη καθυστέρηση να έρθει ολοκληρωµένη η δουλειά ̟ου έκαναν οι κατά τό̟ους 
Περιφερειακές Ενότητες, σαν βάση, για να µ̟ορέσουµε να κρίνουµε τις τρο̟ο̟οιήσεις”. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1394 
 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισµού, της κατάρτισης των 
όρων και της διακηρύξεως του διαγωνισµού για το έργο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ » για το έτος 2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 607/15-11-2013 
έγγραφο του γραφείου Γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την 
ε̟ιλογή αναδόχου/ων για το έργο µε τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα ̟ροσφορά, ̟ροϋ̟ολογισµού ̟εντακοσίων 
ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ̟ενήντα ευρώ (584.250€)  
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,   
β) τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως 
υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού.  

  
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1395 
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: 
«Καθαρισµός υλαίθου στη θέση ‘’ΓΟΥΛΑ’’ και α̟ό γέφυρα Περιφερειακού – γέφυρα 
Ιτέας Κίρρας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.900,00 €. 
 

Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 
«∆ιατήρηση ∆ασών και ∆ασικών Ανοιγµάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό ∆ρυµό 
Οίτης και στο όρος Καλλίδροµο της Στερεάς Ελλάδας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 4695/18-
11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει συµ̟ληρωµατικά την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού τριάντα 
τριών χιλιάδων & ε̟τακοσίων εβδοµήντα ευρώ (33.770 €) µε Φ.Π.Α. µέχρι 31-12-2013, 
στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος «∆ιατήρηση ∆ασών και ∆ασικών Ανοιγµάτων 
Προτεραιότητας στον Εθνικό ∆ρυµό Οίτης και στο όρος Καλλίδροµο της Στερεάς 
Ελλάδας». 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε βάρος του 
01073 ΚΑΕ 9919 «Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό φορείς Ευρω̟αϊκής Ένωσης». 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δηλώνοντας ότι “τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει 
έρθει ετήσιο ̟ρόγραµµα δασο̟ροστασίας, ό̟ως ̟αλιά…Αυτά είναι εµβαλωµατικές λύσεις ̟ου δεν 
γίνονται α̟οδεκτές, αφού δεν λύνουν το ̟ρόβληµα και υιοθετούν ε̟ιλεκτικές ̟αρεµβάσεις ̟ου 
διευκολύνουν την ιδιωτική ̟ρωτοβουλία”.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1396 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση κατάρτισης των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος(χύµα) για την ̟ερίοδο 2013-2014», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 57.500,00 € ̟λέον Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
131161/4213/19-11-2013 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 
Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος 
(χύµα) για την ̟ερίοδο 2013-2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 57.500,00 € ̟λέον 
Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, 
2. το σχέδιο της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, 
3. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί α̟οτυ̟ώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης, 
4. τη δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης, ̟οσού 57.500,00 € ̟λέον ΦΠΑ, ̟ου θα καλυφθεί α̟ό 
τον ̟ροϋ̟ολογισµό του 2013 και 2014 (Φορέας 071 ΚΑΕ 9771).  
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Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά για τελευταία φορά, αλλά ζήτησε 
“α̟ό του χρόνου να γίνεται ενιαία ̟ροµήθεια και συγκέντρωση του άλατος ̟ου χρειάζεται, και 
φυσικά κατανοµή στις Περιφερειακές Ενότητες”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1397 
 

ΘΕΜΑ 23ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το έργο µε τίτλο 
«Σύµβουλος υ̟οστήριξης της ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού για την 
ολοκλήρωση του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σ̟ίτι», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
131034/4433/18-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Συγκροτεί την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το έργο µε τίτλο «Σύµβουλος 
υ̟οστήριξης της ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού για την ολοκλήρωση 
του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σ̟ίτι», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α., τα 
υ̟ηρεσιακά µέλη της ο̟οίας ̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το α̟ό 
15-11-2013 ̟ρακτικό κλήρωσης, ως εξής: 
  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 Γιώτας Αναστάσιος ΠΕ Μηχανικών 

2 Μ̟αρτσώκα Χαρίκλεια ∆Ε ∆ιοικητικού 

3 Κά̟̟ος Γεώργιος ΠΕ Γεω̟όνων 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 Ιωαννίδης Παναγιώτης ∆Ε Τεχνικών 

2 Σ̟αθούλας Εµµανουήλ ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

3 Καλησιάκης Γρηγόρης ΠΕ Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 

 
Πρόεδρος  της ε̟ιτρο̟ής ορίζεται το ̟ρώτο τακτικό µέλος ή το ̟ρώτο ανα̟ληρωµατικό 
µέλος σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας. 
Χρέη γραµµατέως θα εκτελεί το δεύτερο τακτικό µέλος ή το δεύτερο ανα̟ληρωµατικό 
µέλος σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “δεν χρειάζεται σύµβουλος 
υ̟οστήριξης του Βοήθεια στο Σ̟ίτι, αλλά ̟ολιτική βούληση και ̟ιστώσεις α̟ό τον κρατικό 
̟ροϋ̟ολογισµό. Ζήτησε, ε̟ίσης, ο κ. Χρονάς “να µην α̟ολυθεί κανείς…να ανα̟τυχθεί σωστά 
και ολοκληρωµένα, καλυ̟τόµενο α̟ό τον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό…Ένα µέρος του (το 
υγειονοµικό) να ενταχθεί στα Κέντρα Υγείας και το άλλο (διοικητικό και υ̟οστήριξης) στους 
∆ήµους ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟αίξουν τον ρόλο τους χωρίς καµιά ε̟ιβάρυνση των ενδιαφεροµένων”. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1398 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας της µελέτης: «Μελέτη Ακτοµηχανικής 
̟ροστασίας ακτών Παρνασσίδας», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
128593/4948/19-11-2013 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 την  ̟ αράταση της συνολικής ̟ροθεσµίας της µελέτης: «Μελέτη 
Ακτοµηχανικής ̟ροστασίας ακτών Παρνασσίδας», Π.Ε. Φωκίδας, έως 31-12-2014, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υ̟ηρεσίας. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά διατηρώντας, ωστόσο, ε̟ιφυλάξεις, 
διότι “η µελέτη είναι χρήσιµη, τραβάει, όµως, σε µάκρος…Α̟ό το 2005 ̟ου α̟οφασίστηκε και 
ανατέθηκε, άλλαξαν ορισµένα ̟ράγµατα…Ελήφθησαν υ̟όψη;..”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1399 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «∆ιευθέτηση 
ρέµατος οικισµού Το̟ολιάνων», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2956/19-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/12-11-2013 και 1α/13-11-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «∆ιευθέτηση ρέµατος οικισµού Το̟ολιάνων», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών συµµετοχής των 
υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Κορέντζελος Ιωάννης του Νικολάου», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση δώδεκα τοις 
εκατό (12%). 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1400 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση µίσθωσης, χωρίς διαγωνισµό, ιδιωτικών µηχανηµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες µε αυτε̟ιστασία α̟ό την ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και καθορισµός ωριαίας 
α̟οζηµίωσης αυτών. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5477/19-11-
2013 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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
α)  την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών α̟ολογιστικά α̟ό την ∆/νση Τεχνικών 
Έργων του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας µε 
ιδιωτικά µηχανήµατα ̟ου θα µισθώσει χωρίς διαγωνισµό,  
β) την ωριαία α̟οζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, ως εξής: 
  

  
TYΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ∆ιαµορφωτήρας (Γκρέιντερ)  43 

2 Προωθητήρας D6: 45 

3 Προωθητήρας D7:  47 

4 Προωθητήρας D8: 50 

5 Φορτωτής Λαστιχοφόρος: µεχρι 100 HP 35 

6 Φορτωτής Ερ̟υστριοφόρος: µεχρι 100 HP 40 

7 Φορτωτής Λαστιχοφόρος: α̟ο 100 HP -180 HP 47 

8 Φορτωτής Ερ̟υστριοφόρος: µεχρι 100 HP-180 HP 52 

9  Εκσκαφέας  Λαστιχοφόρος 43 

10 Εκσκαφέας  Ερ̟υστριοφόρος 53 

11 Τρακτέρ µε µαχαίρι και αλατιέρα 30 

12 Πλατφόρµα µεταφοράς µηχανηµάτων: µέχρι 40χλµ 
και ανά 10 χλµ ε̟ί ̟λέον ̟ενήντα ευρώ (50€) 

230 

13 Μεταφορά Βαρέων οχηµάτων  (Γερανοοφόρο) 60 

14 Φορτωτής µε λε̟ίδα 45 

15 Φορτηγό Λε̟ίδα ,Αλατιέρα ,Βυτίο και ̟ιεστικό 45 

16 Μηχανικός εκσκαφέας µε λε̟ίδα 45 

17 UNIMOC Χορτοκο̟τικό, Λε̟ίδα ,Αλατιέρα ,Βυτίο 
και ̟ιεστικό 

45 

18 Αυτοκινούµενη αλατιέρα µεΛε̟ίδα 45 

 TYΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ 

€ 

19 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 0-6τον  140 

20 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 6-10τον 160 

21 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 10-15τον 230 

22 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 15τον και ανω 260 

23 Οδοστρωτήρας  300 

    
Τα ̟αρα̟άνω µισθώµατα θα ισχύουν α̟ό  29-11-2013 έως 29-11-2014. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά αλλά ζήτησε “α̟ό του χρόνου το θέµα 
της µίσθωσης µηχανηµάτων σε ιδιώτες να έρχεται ενιαία για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες”. 
                                                        

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1401 
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ΘΕΜΑ 27ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 
«Προστασία Παράκτιας Ζώνης Πλατάνας Κύµης», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 115.000,00 
€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
131088/5731/Φ.Μ./18-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: 
«Προστασία Παράκτιας Ζώνης Πλατάνας Κύµης», συνολικής ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 
93.495,93 € χωρίς ΦΠΑ ή 115.000,00 € µε Φ.Π.Α., α̟οτελούµενη α̟ό τα υ̟ηρεσιακά 
µέλη ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το α̟ό 21-10-2013 ̟ρακτικό 
κλήρωσης, το ο̟οίο α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού, καθώς και 
τους εκ̟ροσώ̟ους των φορέων, ως εξής: 
 
Τακτικά µέλη: 
1. Βασιλείου Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό στη ∆.Τ.Ε., µε ∆΄ βαθµό 
2. Παναγουλάκη Σταυρούλα, Πολιτικό Μηχανικό στη ∆.Τ.Ε., µε Ε΄ βαθµό 
3. Αλαµάνο Ιωάννη του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό, ως µέλος ΤΕΕ, (Α.Μ. 37185, 
Α.∆.Τ. 
ΑΒ582372). 
 
Ανα̟ληρωµατικά µέλη: 
1. Πολίτη Ευάγγελο, Πολιτικό Μηχανικό στη ∆.Τ.Ε., µε Β΄ βαθµό 
2. Κηλίφη Εµµανουήλ, Πολιτικό Μηχανικό στη ∆.Τ.Ε., µε Ε΄ βαθµό 
3. Γκιουφή Νικόλαο του Θωµά, Πολιτικό Μηχανικό, ως µέλος ΤΕΕ, (Α.Μ. 34349, Α.∆.Τ. 
ΑΖ984199). 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1402 
 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου  
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή οδού Κάρυστος – Λέ̟ουρα α̟ό χ.θ. 0+000 έως 
χ.θ. 6+100». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
112257/5069/18-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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:   
α) το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (ανασυνταχθέν) 
του έργου: «Κατασκευή οδού Κάρυστος – Λέ̟ουρα α̟ό χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 6+100», 
αναδόχου εταιρείας “ΙΡΙΣ ΑΕ νυν ΑΛΤΕ ΑΤΕ”, ̟ου ̟εριλαµβάνει τρεις ε̟ι̟λέον νέες 
τιµές:  
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ΝΤ 1 - Πρόσθετο κόστος ̟ροσκόµισης µηχανηµάτων για την κατασκευή Ασφαλτικής 
Συγκολλητικής Ε̟άλειψης: ̟οσό 479.897∆ρχ. (1.408,36 €).  
ΝΤ 2 - Πρόσθετο κόστος ̟ροσκόµισης µηχανηµάτων για την κατασκευή Ασφαλτικής 
Στρώσης Βάσης: ̟οσό 898.995 ∆ρχ, (2.638,28 €).  
ΝΤ 3 - Πρόσθετο κόστος ̟ροσκόµισης µηχανηµάτων για την κατασκευή Ασφαλτικής 
Στρώσης Κυκλοφορίας: ̟οσό 898.995 ∆ρχ, (2.638,28 €).  
β) τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ε̟ανασύνταξη του 4ου ΑΠΕ) του υ̟όψη 
έργου, συνολικής δα̟άνης 512.812.135 δρχ. ή 1.504.951,24 € (µε ΦΠΑ), ήτοι κατά 
3.306.126 δρχ. ή 9.702,50 € ε̟ι̟λέον του εγκεκριµένου 4ου ΑΠΕ.  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε “να υλο̟οιηθεί χωρίς ο̟οιαδή̟οτε ενδιάµεση διαδικασία η 
δικαστική α̟όφαση του Εφετείου Πειραιά και η ένσταση να γίνει εν µέρει δεκτή σε ότι αφορά τους 
λαθεµένους λογιστικούς υ̟ολογισµούς ή την ε̟ιµέτρηση κατασκευασµένου έργου. Να 
συνυ̟ολογιστούν στην εξόφληση και να καθοριστεί η ηµεροµηνία ̟αράδοσης του έργου α̟ό το 
Τ.Σ.∆.Ε.”.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1403 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Τοίχος 
αντιστήριξης στην Ε.Ο. Γραβιάς Άµφισσας Θέση Αη Λιώσα», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
127936/4910/12-11-2013 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 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/1-11-2013 και 2/11-11-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης στην Ε.Ο. Γραβιάς Άµφισσας Θέση Αη 
Λιώσα», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των 
εγγυητικών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Ευάγγελος Βλαχο̟άνος του Θεοδώρου», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ̟έντε 
τοις εκατό (5%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1404 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης έργων µε ̟ιστώσεις Κ.Α.Π. έτους 
2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
131822/4465/19-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη – διάθεση ̟ίστωσης για την υλο̟οίηση των κάτωθι έργων α̟ό 
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̟ιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:  
 
 Τίτλος έργου Ανάδοχος Ποσό Κ.Α.Ε 

1. Ποσοτικο̟οίηση των 
αναγκών και των 
̟ροτεραιοτήτων της 
Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας για ύ̟αρξη 
ικανού εργατικού 
δυναµικού στην 
ενεργειακή 
α̟οδοτικότητα και τις 
ΑΠΕ έως το 2020 
σύµφωνα µε το 
̟ρόγραµµα ‘Ευφυής 
Ενέργεια για την 
Ευρώ̟η-BUILD UP 
SKILLS-Πυλώνας ΙΙ’ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ Ή 

ΦΘΙΩΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

24.600,00 9779000 

2. Χωρικές Ανισότητες στο 
∆υτικό Τµήµα της 
Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και Προτάσεις 
Συνοχής και Σύγκλισης 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ Ή 

ΦΘΙΩΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

24.600,00 9779000 

 ΣΥΝΟΛΟ  49.200,00  

 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα καλυφθεί µε ̟ιστώσεις του Ε.Φ. 01.071 και ΚΑΕ εξόδων 
9779.0000 για τους λογαριασµούς συνολικού ̟οσού 49.200,00 €. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για 
̟ρογράµµατα αµφίβολης σηµασίας και χρησιµότητας” και διαφωνώντας “µε την ύ̟αρξη και 
την λειτουργία των ανα̟τυξιακών”.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1405 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 4225/19-11-
2013 & 4235/20-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία  
Εγκρίνει τις δα̟άνες για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων στην Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 
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1 9ος  λογαριασµός του έργου «Ο∆ΟΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΡΟΣΚΙΑ 

Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 
Κ.Α.Ε. 9453 

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 13.866,98€ 

2 1ος λογαριασµός του έργου 
«Αντικατάσταση καταστρωµάτων 

γεφυρών Βλαχέρνας και Νέου 
Αργυρίου»  
Κ.Α.Ε. 9779 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 64.093,82€ 

   3 5ος λογαριασµός του έργου 
«∆ια̟λατύνσεις ,τεχνικά και 

ασφαλτόστρωση ε̟αρχιακού οδικού 
δικτύου Καρ̟ενήσι-Γαύρος» 

Κ.Α.Ε. 9459 

Κωνσταντίνος Τράντος 
& Οδυσσέας Τράντος ΟΕ 

70.162,88 € 

4 2ος λογαριασµός του έργου 
«Α̟ο̟εράτωση Σαλέ Χιονοδροµικού 

Κέντρου Καρ̟ενησίου» 
Κ.Α.Ε. 9459 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ Χ. 
ΜΑΚΡΗ 

  88.477,23 € 

 
Οι κ.κ. Χρονάς και Καραΐσκος δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν την δα̟άνη µε α/α 4, ̟ου 
αφορά στο Χιονοδροµικό Κέντρο Καρ̟ενησίου, µε την αιτιολογία ότι “το αξιο̟οιεί και 
είναι ιδιοκτησία της ιδιωτικής εταιρείας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.»”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1406 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – Όρια 
Νοµού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.800.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
128748/11725/19-11-2013 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 την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός 
Αταλάντη – Όρια Νοµού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.800.000,00 € 
µε Φ.Π.Α. κατά διακόσιες δώδεκα (212) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την  
30/06/2014.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1407 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης για συνδιοργάνωση Τουρνουά 
Μ̟άσκετ, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
131883/1272/20-11-2013 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
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̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει την δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης εννιακοσίων Ευρώ (900,00 €), για την 
διεξαγωγή Τουρνουά Μ̟άσκετ στην Λαµία, στις 30 Νοεµβρίου  2013, µε την συµµετοχή 
ακαδηµιών α̟ό την Σ̟ερχειάδα, Αταλάντη και άλλες ̟όλεις της Ελλάδας, το ο̟οίο θα 
συνδιοργανώσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, υ̟ό την αιγίδα της, µε τον Αθλητικό 
Σύλλογο Ιωνικού Λαµίας. Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01071 ΚΑΕ 
9779. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, καθώς ̟ρόκειται για “µικρού 
κόστους εκδήλωση, ̟ου αφορά ̟άρα ̟ολλά ̟αιδιά και βοηθάει”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1408 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟αράτασης της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Μελέτη 
ε̟έκτασης Αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆ήµου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας 
̟ροεκτιµωµένης αµοιβής 119.416,00 χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
123279/11420/20-11-2013 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 την ̟αράταση της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Μελέτη ε̟έκτασης 
Αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆ήµου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας 
̟ροεκτιµωµένης αµοιβής 119.416,00 χωρίς Φ.Π.Α. κατά τριακόσιες  (300) ηµερολογιακές 
ηµέρες, ήτοι µέχρι 15 – 04 – 2014,  ε̟ειδή εκκρεµεί η Περιβαλλοντική αδειοδότηση α̟ό 
την αρµόδια Υ̟ηρεσία. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά µε ε̟ιφυλάξεις για την 
συγκεκριµένη ̟αράταση, λόγω αµφίβολης ε̟ιχειρηµατολογίας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1409 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
131953/5125/20-11-2013 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 δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 
α/α Τίτλος Έργου Προµηθευτής Ποσό σε € Κ.Α.Ε. 
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1 ∆έσµευση ̟ίστωσης για την 
υ̟ογραφή της σύµβασης της 
µελέτης: «Παράκαµψη λουτρών 
Αιδηψού Ν.Α Εύβοιας» 

Μ. Α̟οστολάκη & 
Συνεργάτες Ε.Ε µε διακρ. 

τίτλο «Alcopan 
Μελετητική Ε.Ε»  

36.900,00 9762 

2 ∆έσµευση ̟ίστωσης για την 
υ̟ογραφή της  1ης 
συµ̟ληρωµατικής σύµβασης του 
έργου: «Άγιος Ιωάννης∆ήµου 
Ταµυναίων (ολοκλήτωση 
θεάτρου» 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ 43.665,00 9779 

3 2ος λογ/σµός του έργου: «Αγ. 
Ιωάννης ∆ήµου Ταµυναίων 
(ολοκλήρωση θεάτρου)» 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ 14.545,64 9459 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1410 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
132033/5129/20-11-2013 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 ̟αρακάτω δα̟άνη ̟ου ̟ρόκειται να γίνει και υ̟άρχει η σχετική 
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, ως εξής: 

 
∆α̟άνη για τη συντήρηση – βελτίωση – ̟ροστασία ακινήτων χρήσης ή ιδιοκτησίας 
̟ρώην Ν.Α Ευβοίας, για τις ακόλουθες εργασίες: 
α) εργασίες για α̟οκατάσταση ζηµιών σε γειτονικό κτίσµα ̟ου δηµιουργήθηκαν, λόγω  
̟τώσης δέντρου ̟ου βρισκόταν στον αύλειο χώρο του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε Εύβοιας, 
β) εργασίες ε̟ισκευής εξωτερικών τοίχων και α̟οξήλωση σωλήνων στο κτίριο 
ΣΑΛΕΜΗ  (̟ρώην κτίριο ∆/νσης Τµήµατος Υγιεινής), 
γ) εργασίες αντικατάστασης αναµικτήρων (µ̟αταριών) – λοι̟ών µικρουλικών – 
ειδικών τεµαχίων –για την ε̟ισκευή των WC του 2ου ορόφου στη ̟τέρυγα της ∆.Τ.Ε., 
δ) εργασίες για την ε̟ισκευή των WC στα γραφεία Μηχανοστασίου της Π.Ε Εύβοιας  
̟οσού 6.843,26 €,  
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071  ΚΑΕ 9729.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1411 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
131959/5126/20-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
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̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Α. Εγκρίνει: 

1. τη διάθεση ̟οσού 300,99 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά του τµ. Πληροφορικής µηνών Ιουλίου – Αυγούστου 2013 (Έγγρ. 
129948/305/15-11-13 τµ. Πληροφορικής), 

2. τη διάθεση ̟οσών: α) 2.586,98 €  και  β) 306,25 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  
ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών µηνός 
Οκτωβρίου 2013 (Έγγρ. 128298/31030/12-11-13, 125561/30317/7-11-13 ∆/νσης 
Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών), 

3. τη διάθεση ̟οσού 1.862,45 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για  
οδοι̟ορικά της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών µηνός Σε̟τεµβρίου 2013 
(Έγγρ. 124939/30143/5-11-13 ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών),  

4. τη διάθεση ̟οσού 30,75 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0894, 
για ε̟ίδοση εγγράφου µε δικαστικό ε̟ιµελητή (κοινο̟οίηση της υ̟. αριθµ. 
30/2013 α̟όφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου Υ̟αλλήλων Ο.Τ.Α. 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον κ. Γάσ̟αρη Παναγιώτη, υ̟άλληλο της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής),  

5. τη διάθεση ̟οσού 2.200,65 € µε Φ.Π.Α. (̟λέον κρατήσεων), α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1511, για ̟ροµήθεια καυσίµων για τα οχήµατα της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού µηνός Σε̟τεµβρίου 2013 (έγγρ. ∆.Υ /13-11-13 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού), 

6. τη διάθεση ̟οσών: α) 3.893,58 € - υ̟ηρεσίες Χαλκίδας, β) 250,72 € - υ̟ηρεσίες 
Ιστιαίας, γ) 100,76 € - υ̟ηρεσίες Ν. Αρτάκης, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  
ΚΑΕ 0823, για ̟ληρωµή ταχυδροµικών τελών µηνός Οκτωβρίου 2013,  

7. τη διάθεση ̟οσού 4.949,96 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για  
οδοι̟ορικά της ∆/νσης Ανά̟τυξης µηνών Σε̟τεµβρίου – Οκτωβρίου 2013 
(Έγγρ. 6909/15-11-13 ∆/νση Ανά̟τυξης), 

8. τη διάθεση ̟οσού 319,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1512, για 
̟ληρωµή κοινοχρήστων της ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης µηνός Σε̟τεµβρίου 
2013 (Έγγρ. 12819/14-11-13 ∆/νση Α/θµιας Εκ̟αίδευσης), 

9.  τη διάθεση ̟οσού 369,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899, 
για αµοιβή για εργασία ̟ου αφορά την εντοµοκτονία (κατα̟ολέµηση 
κατσαρίδων) του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε Εύβοιας και ιδιαιτέρως όλων των 
γραφείων µε το αρχείο ̟ου διαθέτουν (ντουλά̟ες, ερµάρια) καθώς και στις 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ψυγεία, κοµ̟ιούτερ, εκτυ̟ωτές),  

10.  τη διάθεση ̟οσού 4.473,52 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών 
Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2013 (Έγγρ. 14582/8-11-13 ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής)  

  
Β. ∆ιορθώνει: 

α) την υ̟΄αριθµ. 1261/24-10-2013 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης διάθεσης του 
̟οσού µε α/α 8 για καταβολή οφειλόµενων ̟ρόσθετων τελών στους ελεγκτές 
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γεω̟όνους, κτηνιάτρους κλ̟, ̟ου διενεργούν υγειονοµικούς ελέγχους και 
ελέγχους ̟οιότητας, καταλληλότητας για την Π.Ε. Εύβοιας, α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0519, ως ̟ρος το ̟οσό, α̟ό το εσφαλµένο «30.961,89 €»  στο ορθό 
«35.085,00 €»,  
β) την υ̟΄αριθµ. 1331/7-11-2013 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης της δα̟άνης µε α/α 
33 (495,00 € µε Φ.Π.Α.), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1329, για ̟ροµήθεια 
τεσσάρων ελαστικών για το υ̟. αριθµ. ΚΗΙ 5261 αυτοκίνητο της Π.Ε. Εύβοιας, ως 
̟ρος τον ΚΑΕ, α̟ό τον εσφαλµένο «ΚΑΕ 1329 στον ορθό «ΚΑΕ 1321».  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1412 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση διενέργειας δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης 
ακινήτου για την µεταστέγαση του Κέντρου ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης & 
Υ̟οστήριξης Εύβοιας (ΚΕ∆∆Υ). 
 

Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Σύστηµα διαχείρισης 
στόλου µηχανολογικού εξο̟λισµού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
132128/11916/20-11-2013 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 την δα̟άνη ύψους 74.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου: 
«Σύστηµα διαχείρισης στόλου µηχανολογικού εξο̟λισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας». 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1413 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Πολυκαναλικό σύστηµα 
̟ληροφόρησης καιρικών φαινοµένων σε ̟ραγµατικό χρόνο µέσω έξυ̟νων συσκευών 
στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. T.E. 
132118/11914/20-11-2013 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 
την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να ε̟ανέλθει µε ενιαία εισήγηση ̟ου να 
καλύ̟τει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1414 
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δα̟ανών και διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4310/20-11-
2013 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: 
A. τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη διάθεση ̟ιστώσεων, ως εξής: 
 
1) ̟οσό 106,40 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1329 για αγορά ανταλλακτικών φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας (Έγγραφό της 17019/12-11-2013), 

2) ε̟ιστροφή ̟οσού 165,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 3199, στην Ζαγαλιώτη 
Χαραλαµ̟ία η ο̟οία κατέθεσε το ανωτέρω ̟οσό εκ ̟αραδροµής για την µεταβίβαση 
του ΕΙΧ αυτοκινήτου ΒΙΒ 9343, µε το Γραµµάτιο Είσ̟ραξης 104/24-10-13 (Έγγραφο 
Τµήµα Μεταφορών Θήβας της 10648/13-11-2013), 

3) ̟οσό 494,10 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1723, για αγορά µονάδας Η/Υ για την ∆/νση ∆/κου-Οικ/κού.  

 

Β. την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή  λογαριασµών έργων της  Π.Ε. 
Βοιωτίας, ως εξής: 

 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΦΟΡ     ΚΑΕ   ΠΟΣΟ 

 1. 
 

Α̟οκατάσταση λάκκων 
ΕΟ∆ 2012 

ΚΟΦΙΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε∆Ε 

071 9581 20.638,51 

2. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 071 9459 12.232,35 

3. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΑΝΑΓΝΟΥ 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

071 9459 8.025,75 

4. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΑΦΟΙ ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΥ 
ΟΕ 

071 9459 14.446,35 

5. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

071 9459 4.815,45 

6. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 071 9459 1.992,60 

7. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 071 9459 8.584,17 

8. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΚΑΡΡΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

071 9459 16.549,65 

9. Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών CERMA JANI 071 9459 10.350,45 
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 Πυρκαιών 2013 

10. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

071 9459 5.590,35 

11. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΠΙΤΣΗ∆ΗΜΟΣ 
ΠΡΟΚΟΠΗΣ 

071 9459 4.538,70 

12. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 071 9459 4.372,65 

13. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

071 9459 1.439,10 

14. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 071 9459 1.881,90 

15. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

071 9459 8.136,45 

16. 
 

Αντιµετώ̟ιση ∆ασικών 
Πυρκαιών 2013 

ΒΙΕΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 071 9459 2.712,15 

17. 
 

Κατασκευή α̟οδυτηρίων 
30m2 και WC ∆.∆. 
ΕΛΛΟΠΙΑΣ (2ος λογ/µός) 

Κ/ΞΙΑ 
∆.ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
-Χ.ΠΑΠΑΘΩΜΑ 

071 9482 13.671,98 

18. 
 

Περίφραξη 1ου ΤΕΕ-
ΕΠΑΛ Θήβας 

∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε 

071 9482 36.881,27 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1415 

 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης για εξόφληση λογαριασµoύ έργου, 
α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
94846/3075/20-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού 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 δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης α̟ό το ενταγµένο έργο µε γενικό τίτλο:  
«Εξόφληση οφειλών των ̟ροηγούµενων ετών α̟ό εκτελεσθείσες εργασίες, 
ληξι̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις, δικαστικές α̟οφάσεις, αναθεωρήσεις έργων, Ο.Κ.Ω. 
διαφόρων έργων κ.λ.̟.», α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π. Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2013, ως κάτωθι:  
 

Α/Α Τίτλος έργου Ανάδοχος Ποσό Κ.Α.Ε. 

1. 4η εντολή 
«Ολοκλήρωση τµήµατος 
δρόµου Καστανιά - 
Νεοχώρι» 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 6.794,59 9771000 

 ΣΥΝΟΛΟ  6.794,59  

Η ανωτέρω δα̟άνη θα καλυφθεί µε ̟ιστώσεις του Ε.Φ. 01.071 και ΚΑΕ εξόδων 
9771.0000 για τον λογαριασµό συνολικού ̟οσού 6.794,59 ευρώ. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1416 
 

ΘΕΜΑ 43ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1323/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάθεσης νέων δροµολογίων 
µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Βοιωτίας.  

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3913/21-10-
2013 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  
A]. Συµ̟ληρώνει την υ̟΄ αριθµ. 1323/7-11-2013 α̟όφασή της ̟ερί ανάθεσης νέων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ό̟ως διορθώθηκε µε την 
υ̟΄αριθµ. 1357/15-11-2013 α̟όφασή της, ως εξής: 
  
1. Εγκρίνει το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης, διορθωµένο στο ορθό (ό̟ως άλλωστε 

̟ροκύ̟τει και α̟ό την αρ. ̟ρωτ. Οικ. 4105/1-11-2013 εισήγηση της υ̟ηρεσίας) και 
ειδικότερα ως ̟ρος το άρθρο 3 αυτού, σύµφωνα µε το ο̟οίο, η σύµβαση ισχύει α̟ό 
την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της έως την 30-6-2014 και λύεται αυτοµάτως και 
αζηµίως και ̟ριν α̟ό την ως άνω ̟ροβλε̟όµενη λήξη της, όταν καταρτιστεί η 
οικεία ή οι οικείες συµβάσεις του σχετικού διαγωνισµού ̟ου θα ̟ροκηρύξει η Π.Ε. 
Βοιωτίας. Ε̟ίσης στην ̟αρ. 8.1 του άρθρου 8 του ως άνω σχεδίου σύµβασης, η λέξη 
«̟ροκηρύχθηκαν», αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη «ανατέθηκαν». 

2. Αναθέτει τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ό̟ως αυτά εµφανίζονται στο Παράρτηµα Ι, 
στους κατά ̟ερί̟τωση αναδόχους, ως εξής: 

α) Τα δροµολόγια µε Α/Α 1 έως 8 στο ΚΤΕΛ Λιβαδειάς µε τιµές (ηµερήσιο κόστος) 
83,06 €, 52,74 €, 56,43 €, 136,32 €, 50,63 €, 52,82 €, 52,82 €, 52,82 € αντίστοιχα, όλες 
χωρίς Φ.Π.Α. 
β) Τα δροµολόγια µε Α/Α 9 έως 22 στο ΚΤΕΛ Θηβών µε τιµές (ηµερήσιο κόστος) 
52,82 €, 52,82 €, 142,88 €, 46,57 €, 56,71 €, 81,68 €, 75,13 €, 93,03 €, 52,82 €, 97,25 €, 
126,43 €, 57,91 €, 36,35 € και 120,51 € αντίστοιχα, όλες χωρίς Φ.Π.Α. 
γ) Το δροµολόγιο µε Α/Α 23 στον Τσότρα Νικόλαο και Σια Ε.Ε. µε τιµή (ηµερήσιο 
κόστος) 179,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
δ) Το δροµολόγιο µε Α/Α 24 στην Ένωση Φυσικών Προσώ̟ων Ιδιοκτητών Ταξί 
Ε̟αρχίας Λιβαδειάς µε τιµή (ηµερήσιο κόστος) 20,90 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
ε) Το δροµολόγιο µε Α/Α 25 στον κ. Μ̟ατσιάκο Λουκά µε τιµή (ηµερήσιο κόστος) 
20,20 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
στ) Τα δροµολόγια µε Α/Α 26 έως 35 στην Ένωση Φυσικών Προσώ̟ων Ιδιοκτητών 
Ταξί Ε̟αρχίας Λιβαδειάς µε τιµές (ηµερήσιο κόστος) 9,00 €, 26,50 €, 17,00 €, 11,90 €, 
20,90 €, 32,90 €, 15,90 €, 16,90 €, 14,90 €, 17,80 € αντίστοιχα, όλες χωρίς Φ.Π.Α. 
ζ) Τα δροµολόγια µε Α/Α 36 έως 39 στον κ. Τσότρα Νικόλαο – Εκµ/της Ταξί µε 
τιµές (ηµερήσιο κόστος) 35,04 €, 22,00 €, 30,00 € και 25,00 € αντίστοιχα, όλες χωρίς 
Φ.Π.Α. 
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η) Το δροµολόγιο µε Α/Α 40 στον κ. Τζουµενέκα Παναγιώτη µε τιµή (ηµερήσιο 
κόστος) 57,00 ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α. 
θ) Το δροµολόγιο µε Α/Α 41 στον κ. Νικολάου – Πίνδα Π. µε τιµή (ηµερήσιο 
κόστος) 22,00 ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α. 
 
Το ̟οσό των 187.786,84 €, ̟ου αναλογεί στο έτος 2013 για τις ως άνω αναθέσεις, αν 
αυτές είχαν γίνει α̟ό 11-9-2013, θα µειωθεί αναλόγως σε σχέση µε την ηµεροµηνία 
υ̟ογραφής των οικείων συµβάσεων.  
 

B].  Καλεί τις αρµόδιες εµ̟λεκόµενες υ̟ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 
να ̟ροσκοµίσουν άµεσα, δηλαδή µέχρι την ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου 2013, ̟ου θα γίνει η 
ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, συµ̟ληρωµένους όλους τους ̟ίνακες 
ανά κατηγορία τρό̟ου µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Φθιώτιδας,  
λαµβάνοντας υ̟όψη την υ̟΄αριθµ. 2400/11-6-2013 ΚΥΑ (Β΄1449) και το σχέδιο ̟ίνακα 
– κατάσταση µαθητικών δροµολογίων ̟ου έχει κατατεθεί, ̟ροκειµένου η ε̟ιτρο̟ή να 
διαµορφώσει συνολική ά̟οψη για το θέµα της µετακίνησης των µαθητών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς  δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “̟ρέ̟ει, 
χωρίς άλλη καθυστέρηση να έρθει ολοκληρωµένη η δουλειά ̟ου έκαναν οι κατά τό̟ους 
Περιφερειακές Ενότητες, σαν βάση, για να µ̟ορέσουµε να κρίνουµε τις τρο̟ο̟οιήσεις”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1417 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Λήψη α̟όφασης ε̟ί του διαβιβασθέντος ̟ρακτικού της αρµόδιας 
ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των οικονοµικών ̟ροσφορών του ̟ρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εκτύ̟ωσης και ειδών γραφικής ύλης για τις 
ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 24.131,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4274/12-11-
2013 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  
1. Εγκρίνει το α̟ό 30-10-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας - αξιολόγησης του 
̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εκτύ̟ωσης και ειδών 
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
24.131,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών 
̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότες τις ̟αρακάτω εταιρείες:  
α) την εταιρεία «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.» (µοναδικός συµµετέχων), για τον ̟ρώτο 
̟ίνακα (είδη γραφικής ύλης) µε ̟ροσφορά 9.718,22 € µε Φ.Π.Α., 
β) την εταιρεία «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», για το δεύτερο ̟ίνακα (υλικά 
εκτύ̟ωσης) µε ̟ροσφορά 9.714,54 € µε Φ.Π.Α.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1418 
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ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου:  
«Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος της ̟αλαιάς Ε.Ο. α̟ό  
̟ροφράγµα  Μόρνου – διασταύρωση Αβόρου – φράγµα  Μόρνου», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 

Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
 
ΘΕΜΑ 46ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εξέταση έφεσης της «Α.Ε. ΚΝΩΣΣΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο 
Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας (Π.Ε. Φωκίδας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./20-11-
2013 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 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο  
Άµφισσας Σ̟υρίδωνα Κολοβατιανό, ̟ροκειµένου να ̟αραστεί στο Συµβούλιο της 
Ε̟ικρατείας, στη δικάσιµο της 18-12-2013 ή σε κάθε µετ’αναβολή ορισθείσα, µε την 
εντολή να α̟οκρούσει την έφεση της «Α.Ε. ΚΝΩΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά της ∆/νσης 
Πολεοδοµίας της ̟ρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, συντάσσοντας  
̟ροτάσεις, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την 
κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1419 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή υ̟ερωριακής α̟ασχόλησης  
υ̟αλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, για το έτος 2013. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./20-11-
2013 έγγραφο ̟αροχής συµ̟ληρωµατικών στοιχείων α̟ό την ∆/νση ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού, καθώς και την υ̟΄αριθµ. 1369/15-11-2013 α̟όφαση 
της Ε̟ιτρο̟ής. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη δα̟άνη ̟οσού 5.000 €, α̟ό την ̟ίστωση του ειδικού φορέα 073 ΚΑΕ 0512,  
για την ̟ληρωµή υ̟ερωριακής α̟ασχόλησης υ̟αλλήλων για το έτος 2013, και 
συγκεκριµένα για νυχτερινά και εξαιρέσιµα του οδηγού της κας Αντι̟εριφερειάρχη και 
του ̟ροσω̟ικού του Μηχανολογικού Εξο̟λισµού για το τελευταίο τρίµηνο του 2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1420 
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ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ραγµατο̟οίηση 
εκ̟αιδευτικής ε̟ίσκεψης του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρ̟ενησίου στην Βουλή των 
Ελλήνων.   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4240/20-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 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 τη δα̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 1.045,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, για την ̟ραγµατο̟οίηση εκ̟αιδευτικής ε̟ίσκεψης του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Καρ̟ενησίου στην Βουλή των Ελλήνων. Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον 
ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0821. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1421 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5995/20-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού 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 τη δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
 

 A/A Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε. 

1 3η  εντολή «Συντήρηση Π.Ε.Ο. 
Λαµίας – Αθηνών» 

Κων/νος Καλτσάς 24.094,08 9459 

2 2η εντολή «Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης στο ∆∆ Μαρµάρων 
του ∆ήµου Μακρακώµης» 

Ταξιάρχης 
Κουτσο̟άνος 

20.712.32 9771 

3 2η εντολή «Συντήρηση ε̟αρχιακού 
οδικού δικτύου» 

Κων/νος Καλτσάς 70.385,00 9459 

4 3η εντολή «Εργασίες συντήρησης 
κτιρίου ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Φθιώτιδας» 

∆ηµήτριος 
Πα̟αθανασίου 

17.722,97 9459 

5 1η εντολή «Κατασκευή ορθογωνικής 
διώρυγας στις τ.κ. Γοργο̟οτάµου – 
Αλε̟οσ̟ίτων ∆ήµου Λαµιέων τ.κ. 
Γραµµένης ∆ήµου Μακρακώµης» 

ΝΤΟΥΒΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε 

15.098,87 9776 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1422 
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ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): «Σύµβουλος 
ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών 
ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας 
ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 
578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
128163/4352/20-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Κατά τη συνεδρίαση και, αφού το̟οθετήθηκαν οι ̟ληρεξούσιοι δικηγόροι 
της ̟ροσφεύγουσας, οι ο̟οίοι ̟ροσκόµισαν στην ε̟ιτρο̟ή τα συγκεκριµένα στοιχεία 
ισοζυγίων και ισολογισµών, ζητήθηκε α̟ό την ε̟ιτρο̟ή, η γνώµη του ̟αρισταµένου 
Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυµίου Καραΐσκου, ο ο̟οίος 
διατύ̟ωσε την εξής γνώµη: 

“Η συγκεκριµένη ̟ροσφυγή της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ICAP Advisory Ανώνυµη 
Εταιρεία – Σύµβουλοι Μάνατζµεντ και Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού»,  ασκήθηκε µε βάση το άρθρο 4 
του Ν.3886/2010 στις 23/09/2013  (αριθµός ̟ρωτοκόλλου 107493/3621/23-09-2013) και αυτής η 
Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ενστάσεων και Προσφυγών του έργου (υ̟ηρεσίας) « ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014-2020», θα έ̟ρε̟ε να είχε α̟οφανθεί εντός 15 ηµερών 
α̟ό της ασκήσεως της, ̟ροθεσµία η ο̟οία ̟αράγει κανένα ά̟ρακτος, ̟λην όµως η ε̟ιτρο̟ή σας 
δεν κωλύεται να την εξετάσει και να α̟οφανθεί σχετικά και µετά την ̟άροδο της ̟ροθεσµίας 
αυτής, κατά τη ρητή διατύ̟ωση του άρθρου 4 ̟αρ. 4 του Ν. 3886/2010. 

Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση και στο στάδιο αυτό, η ̟ροσφεύγουσα εταιρεία ̟ροσκόµισε 
ενώ̟ιον της ε̟ιτρο̟ής, στοιχεία [ισοζύγια, αντίγραφα τα λογιστικά βιβλία κ.λ̟.] α̟ό τα ο̟οία 
α̟οδεικνύεται ̟λήρως και ασφαλώς ότι ̟ληροί την ελάχιστη ̟ροϋ̟όθεση της διακηρύξεως όσον 
αφορά τον ετήσιο κύκλο εργασιών (µέρος Β.2.6 της ̟ροκήρυξης) µεγαλύτερο α̟ό το 200% του 
̟ροϋ̟ολογισµού του έργου. Τα στοιχεία αυτά, αν και ̟ροϋ̟ήρχαν της κρίσεως των ε̟ιτρο̟ών 
διαγωνισµού και αξιολόγησης ενστάσεων, η ̟ροσφεύγουσα δεν τα ̟ροσκόµισε, α̟ό συγγνωστή 
̟λάνη, α̟ό αυτά δε α̟οδεικνύεται ότι: (α) Η ̟ροσφεύγουσα εταιρία είχε α̟ορροφήσει το κλάδο 
δραστηριότητας «σύµβουλοι ε̟ιχειρήσεων», ο ο̟οίος είχε α̟οσχιστεί α̟ό την εταιρεία «ICAP 
GROUP ΑΕ » και εισφέρθηκε στην ̟ροσφεύγουσα το έτος 2012 (β) ο κλάδος αυτός την τελευταία 
τριετία ̟ριν α̟ό τον ε̟ίµαχο διαγωνισµό είχε κύκλο εργασιών το έτος 2009 ευρώ 5.047,925,22, το 
έτος 2010 ευρώ 3.780.818,53 και το έτος 2011 ευρώ3.356.690,55. Ο κύκλος αυτός εργασιών 
̟ροσµετράται στον κύκλο εργασιών της ̟ροσφεύγουσας, ο̟ότε υ̟ερκαλύ̟τει την ̟ροϋ̟όθεση και 
το κριτήριο της διακηρύξεως. Με δεδοµένο λοι̟όν ότι (α) το εν λόγω θέµα ήταν εξειδικευµένο και 
η διακήρυξη δεν ̟ροέβλε̟ε την ̟ερί̟τωση αυτή της εισφοράς κλάδου σε άλλη εταιρεία, (β) η 
̟ροσφεύγουσα ̟ε̟λανηµένα µεν, συγγνωστός δε, ̟ίστευε ότι την ̟ροϋ̟όθεση αυτή [έλλειψη 
ισολογισµών α̟ό τους ο̟οίους να ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια αυτό] κάλυ̟τε η σχετική δήλωση την 
ο̟οίαν είχε υ̟οβάλει και (γ) τόσο η ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού όσον και η ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης 
ενστάσεων βασισθείσες µόνο στις τυ̟ικές ̟ροϋ̟οθέσεις της διακηρύξεως δεν µ̟ορούσε να 
αναζητήσει τα στοιχεία αυτά [ενώ τέτοια δυνατότητα ̟αρέχεται στην Ε̟ιτρο̟ή σας στα ̟λαίσια της 
εξουσίας δικαιοδοτικού ελέγχου εξετάσεως των ενστάσεων], έχω την ά̟οψη ότι τα νέα αυτά 
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α̟οδεικτικά στοιχεία, ανατρέ̟ουν τα όσα διαλαµβάνει η Ε̟ιτρο̟ή της Αξιολόγησης των 
Ενστάσεων στο ̟ρακτικό Νο 1, ο̟ότε ̟ρέ̟ει να γίνει δεκτός ως βάσιµος και ο δεύτερος λόγος της 
κρινοµένης ̟ροσφυγής και να ακυρωθεί το ̟ρακτικό Νο1 της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού, όσον 
αφορά τον α̟οκλεισµό της ̟ροσφεύγουσας”. 

Στη συνέχεια ̟ήρε τον λόγο το τακτικό µέλος κ. Αναστάσιος Χρονάς, ο ο̟οίος 
δήλωσε ότι “έχει καταψηφίσει α̟ό την αρχή τον τεχνικό σύµβουλο θεωρώντας ̟ως δεν είναι 
αναγκαίος και α̟αραίτητος, αν αξιο̟οιηθούν σωστά οι υ̟ηρεσίες. Είχε µάλιστα χαρακτηρίσει και 
το ̟οσό ̟ου ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερα εντυ̟ωσιακό”. Παρα̟έρα και ε̟ί της διαδικασίας ο κ. 
Χρονάς κατέθεσε τα ̟αρακάτω στοιχεία: “Σηµειώνεται σε έγγραφο της Ε̟ιτρο̟ής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, στις 8-10-2013, χωρίς αριθµό ̟ρωτοκόλλου ̟ως «Η 
τριµελής ε̟ιτρο̟ή έως και σήµερα ̟ου λήγει η ̟ροθεσµία για την ολοκλήρωση του έργου της δεν 
έχει συνέλθει, αφού το τρίτο µέλος ̟ου εκτελεί και χρέη γραµµατέα, ό̟ως και ο ανα̟ληρωτής του, 
δεν ̟ροσέρχονται και ζητούν την αντικατάστασή τους µε τα α̟ό 25-9-2013 και 7-10-2013 
αιτήµατά τους ̟ρος την ∆/νση Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, χωρίς καµία εξήγηση». Την 
ε̟οµένη 9-10-2013, µετά την ̟άροδο ά̟ρακτου δεκα̟ενθηµέρου α̟ό την υ̟οβολή της ̟ροσφυγής 
της εταιρείας, θεωρώντας νόµιµα ότι έχει ε̟έλθει σιω̟ηρή α̟όρριψη της ̟ροσφυγής α̟ό την 
αναθέτουσα αρχή, ̟ροχώρησαν σε ασφαλιστικά µέτρα, ̟ου φαίνεται ̟ως ̟ροχωρούν. Στις 24-10-
2013 µε την αριθµ. 1275/2013 α̟όφασή µας εγκρίναµε την κλήρωση νέου τακτικού και 
ανα̟ληρωµατικού µέλους της ε̟ιτρο̟ής µη έχοντας ολοκληρωµένη ενηµέρωση για όσα είχαν 
̟ροηγηθεί και θεωρώντας ̟ως ̟ρόκειται για τυ̟ική διαδικασία. Στις 4-11-2013 µε ̟ράξη του κ. 
Περιφερειάρχη ανασυγκροτήθηκε η ε̟ιτρο̟ή µε την κλήρωση νέου τακτικού και  
ανα̟ληρωµατικού µέλους. Στις 11-11-2013 συγκλήθηκε και συνεδρίασε νόµιµα αλλά µε 
καθυστέρηση η ε̟ιτρο̟ή και έκρινε την ̟ροσφυγή µε γνώµονα και την ά̟οψη του Νοµικού 
Συµβούλο…Την α̟έρριψε, διότι δεν είχε τον α̟αραίτητο κύκλο εργασιών ξε̟ερνώντας ̟ως σαν 
α̟ό συγχώνευση µ̟ορούσε να θεωρηθεί ̟ως είχε κύκλο ίσο µε το άθροισµα των κύκλων εργασιών 
των εταιρειών ̟ου συγχωνεύτηκαν. Χωρίς να ̟άρει υ̟όψη την γνώµη του Νοµικού Συµβούλου”.  
Κατό̟ιν των ανωτέρω και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
∆έχεται στο σύνολό την ̟ροσφυγή της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ICAP Advisory 
Ανώνυµη Εταιρεία – Σύµβουλοι Μάνατζµεντ και Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού» (αριθµός 
̟ρωτοκόλλου 107493/3621/23-09-2013) ως ̟αραδεκτή και βάσιµη και ακυρώνει το α̟ό 
22-08-2013 Πρακτικό της ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης των Α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού 
και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης ανοικτού δηµοσίου διεθνούς διαγωνισµού 
[̟ρακτικό Νο1], όσον αφορά τον α̟οκλεισµό της ̟ροσφεύγουσας. 
 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “υ̟ερψηφίζει την ένσταση, ζητώντας για ακόµη µια 
φορά εξηγήσεις για τα κενά ̟ου είχε η ενηµέρωση τους σαν Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή”. 
O κ. Περικλής Καραΐσκος υ̟ογράµµισε, ε̟ίσης, το κενό ενηµέρωσης των µελών της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και ζήτησε να διερευνηθεί ̟εραιτέρω το ζήτηµα της 
αντικατάστασης των µελών της ε̟ιτρο̟ής ενστάσεων. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1423 
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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 
Γεώργιος Μουλκιώτης     Παναγιώτης Παρχαρίδης    Ι̟̟ολύτη  Μ̟αλκούρα  

Περικλής Καραΐσκος 
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 
Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 
Θωµάς Τουσιάδης 

    Γεώργιος Ζιώγας 
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