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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       
του άρθρου 175 του ν.3852/2010 

                                                                                                                                
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
         της 1ης Αυγούστου 2014 
         Αριθµός Πρακτικού 20 

  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 1 Αυγούστου  2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 ̟.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. οικ. 1305/29-07-2014 ̟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 19/16-07-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισµός εισηγητή για αίτηση θερα̟είας της ανώνυµης τεχνικής εταιρείας  µε 
την ε̟ωνυµία «ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων 
Έργων για το έργο: «Α̟οκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 3ου δηµοτικού σχολείου 
Χαλκίδας». 
 
ΘΕΜΑ 3ο:  Λήψη α̟όφασης για την ανάθεση του έργου: «Α̟οκατάσταση διατηρητέου 
κτιρίου 3ου δηµοτικού σχολείου Χαλκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.000.000,00 €, µετά την 
έκ̟τωση της αναδόχου εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης “ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση αίτησης ακυρώσεως Νικήτα και Άννας 
Κωνσταντο̟ούλου, στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση της α̟ό 24/12/2010 και µε αριθµό 
καταθέσεως 336/2010 ̟ροσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά.  
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση της α̟ό 05/05/2010 και µε αριθµό 
καταθέσεως 100/2010 ̟ροσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά. 
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ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση της α̟ό 01/09/2011 και µε αριθµό 
καταθέσεως 192/2011 ̟ροσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε 
την ε̟ωνυµία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Α» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΠΑΛ A.E.», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής Αχιλλέα Φραγκάκη, στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Εφετείο Ευβοίας [υ̟όθεση Ελένης Θαλασσινού]. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συλλογή, συσκευασία, µεταφορά και καταστροφή 
α̟αγορευµένων ̟ρος χρήση και ληγµένων φυτοφαρµάκων δακοκτονίας συνολικής 
̟οσότητας 3.634 lit (4.200 Kgr) και έκδοση ̟ιστο̟οιητικού τελικής διάθεσης -
καταστροφής, της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 11.365,200 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των 
Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 
147.634,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας 
µε την ε̟ωνυµία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ»). 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 750/30-06-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής - ∆ιορισµός δικηγόρου ε̟ί αιτήσεως ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας µε 
την ε̟ωνυµία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ») στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά.  
 

ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (έφεση Σ̟ύρου Ζήση του Ιωάννη). 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή α̟οζηµίωσης υ̟ερωριακής 
α̟ασχόλησης των υ̟αλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος 2014. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης 
Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Α̟οκατάσταση ε̟αρχιακού δρόµου Χανίων-
Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του 5ου Τακτο̟οιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 
έργου: «Μετατρο̟ή κτιρίου ̟αλαιού δασαρχείου σε ιστορικό και λαογραφικό µουσείο», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 499.543,44 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 37/28-02-2011 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου 
Αγ. Κωνσταντίνου – Ζέλι (Τµήµα Άγ. Κωνσταντίνος – Άγναντη)», ̟ροεκτιµώµενης 
αµοιβής µελέτης 380.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος διαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης «Προστασία 
̟αράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύµης», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 
115.000,00€ 
 
ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση ̟ρακτικού ε̟αναβαθµολόγησης της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για 
την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου Αγίου 
Κων/νου – Ζέλι (Τµήµα Αγ. Κων/νος – Άγναντη )», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης 
αµοιβής 380.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης, ανεξαρτήτως αρχικής ̟ηγής 
χρηµατοδότησης, για την εξόφληση της 5ης εντολής ̟ληρωµής και ̟ιστο̟οίησης της 
εργολαβίας «∆ρόµος α̟ό Έξαρχο ̟ρος ∆ιόνυσο Ν. Βοιωτίας (Όρια Νοµού)». 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση του 
έργου της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 104.550,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
στην συνδιοργάνωση ̟ολιτιστικών εκδηλώσεων. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: 
«Ανακατασκευή αναβαθµού εντός της κοίτης του Γοργο̟οτάµου», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 24.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση αίτησης ανακλήσεως στο αρµόδιο VI 
τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά των µε αριθµ. 526/2012, 
527/2012, 542/2012 α̟οφάσεων του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, κατά 
της αριθµ. 255/2012  α̟όφασης του 1ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας 
και της αριθµ. 20/2014 α̟όφασης του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 
1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου «Οδός Νεοχωράκι – Τανάγρα Ν.Α. 
Βοιωτίας α̟ό Χ.Θ. 3+300 έως Χ.Θ. 7+800 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)», ̟ροϋ̟ολογισµού 6.540.000 €.  
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟ανών για την ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ανοιχτή δηµο̟ρασία του έργου «Εγκιβωτισµός 
χειµάρρου εντός του Τ.Κ. Κόµνηνας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 32.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου «Τοίχος αντιστήριξης στην 
Ε.Ο. Γραβιάς Άµφισσας θέση “Αη Λιώσα”», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € 
µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση µίσθωσης µηχανολογικού εξο̟λισµού, έτους 2014, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση µίσθωσης µηχανολογικού εξο̟λισµού, έτους 2015, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Λήψη νέας α̟όφασης για την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος της 
ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Βελτίωση τµήµατος δρόµου στον Αγ. Κων/νο», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., µετά την θετική γνωµοδότηση του 
∆ασαρχείου Αταλάντης. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ανοιχτού 
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης για αµοιβή δικηγόρων, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου «Οδός Καστανιά – 
Πρόδροµος Ροσκιά – Ν.Α. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Εξέταση ένστασης – έγκριση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου: 
«Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β΄ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας σε ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκ̟ολιτιστικού και Oικολογικού Συλλόγου 
Υψηλάντη Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης για εξόφληση ̟οσού για την 
̟αραλλαγή δικτύου ∆ΕΗ, για την υλο̟οίηση του έργου της ΣΑΕΠ 766 µε τίτλο 
«Αταλάντη – Όρια Νοµού Ν.Α. Φθιώτιδας».  
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): 
«Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης του υ̟οέργου «Α̟οκατάσταση 
οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 5 – Πυρά Μαυρολιθάρι», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης του υ̟οέργου «Βελτίωση ε̟αρχιακού 
δρόµου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας Β Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
80.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης του υ̟οέργου «Α̟οκατάσταση ζηµιών 
στην γέφυρα ̟εριοχή Λευκαδιτίου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 44.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης του υ̟οέργου «Α̟οκατάσταση 
οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 14 - Τρίκορφο», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
46.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση ̟ρακτικού δηµο̟ρασίας – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών 
για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της 
Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.500.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση, υ̟ό ̟ροϋ̟οθέσεις, για την συνέχιση του ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για το Τµήµα ∆ της αριθµ.4376/18-03-2014 ̟ροκήρυξης µε 
την διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης για την «Παροχή Υ̟ηρεσιών για τον α̟ό 
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση αντικατάστασης ανα̟ληρωµατικού µέλους τριµελούς ε̟ιτρο̟ής 
αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών 
δια̟ραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού δηµόσιου διεθνή 
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολείων 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
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ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση ̟ρακτικού 4 της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ανοιχτού δηµόσιου 
διεθνή διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δωρεάν εκ̟όνησης µελέτης για την βελτίωση ανακαµ̟τόντων 
ελιγµών της οδικής αρτηρίας Αµφίκλεια - Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού, στα 
̟λαίσια της βασικής µελέτης  «Βελτίωση οδού Αµφίκλεια – Χιονοδροµικό Κέντρο», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση ̟ρακτικού δηµο̟ρασίας – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού του έργου: «Ε̟είγοντα αντι̟ληµµυρικά έργα στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και 
τους συµβάλλοντες χείµαρρους σε αυτόν», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
3.500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Αντι̟ληµµυρικές 
̟αρεµβάσεις στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και σε χείµαρρούς του».   
 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή του έργου: «Προµήθεια χρώµατος 
διαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας.   
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή του έργου: «Βελτίωση ελιγµού στο 
ε̟αρχιακό δίκτυο στο Τ.Κ Κρίκελλου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή του έργου: «Βελτίωση ελιγµού στην 
ε̟αρχιακή οδό Κολάκα ̟ρος Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή του έργου: «Κατασκευή έργων  
α̟ορροής όµβριων υδάτων στον ε̟αρχιακό δρόµο ̟ρος Άγ. Ι. Θεολόγο  Θερµο̟υλών», 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη 
ε̟έκτασης λιµένα Αρκίτσας & Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση κατανοµής των αδιάθετων υ̟ολοί̟ων ̟ροηγουµένων ετών, α̟ό 
Ε̟ιχορηγήσεις Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση δα̟ανών και διάθεση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεσης ̟ίστωσης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εκδήλωση - έκθεση ̟ου 
διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Σ̟ουδών Εγγύς Ανατολής µε θέµα «Η Βιοµηχανία της 
Χαλκίδας: Κτίρια, Προϊόντα, Άνθρω̟οι». 
 
ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρων διαγωνισµών για τµήµατα της αριθµ. 
1297/10-03-2014 διακήρυξης του ανοικτού διεθνή δηµόσιου διαγωνισµού µεταφοράς 
µαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας, για τα ο̟οία δεν έχει αναδειχθεί ανάδοχος. 
 
ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης σύµβασης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 71ο: Εξέταση ένστασης της ΜΕΛΚΑ Α.Ε., αναδόχου του έργου: «Kατασκευή 
οδού Καναβάρι – ∆ιασταύρωση Θεσ̟ιών - ∆οµβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη Πρόδροµος 
(µε ̟αράκαµψη ∆οµβραίνας)», Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.650.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., χρήσης 2006. 
 
ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση ̟ρακτικού 5 της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ανοιχτού δηµόσιου 
διεθνή διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 
ΘΕΜΑ 73ο: Λήψη α̟όφασης ε̟ί ε̟ανυ̟οβληθέντος αιτήµατος για έγκριση δα̟άνης 
̟ληρωµής στην εταιρεία «KOLOSSOS SECURITY» ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ και ΣΙΑ 
Ο.Ε.”, για το χρονικό διάστηµα α̟ό 24-12-2013 έως 23-02-2014, για την φύλαξη των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 74ο: Λήψη α̟όφασης ε̟ί ε̟ανυ̟οβληθέντος αιτήµατος για έγκριση ̟ρακτικού  
της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για τον «Εξο̟λισµό 
και την λειτουργική διασύνδεση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκ̟αίδευσης Κύµης», 
Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 110.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 75ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 76ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια κλιµατιστικών 
για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών. 
 
ΘΕΜΑ 77ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 78ο: ∆ιενέργεια ̟ροφορικής ανοικτής µειοδοτικής δηµο̟ρασίας και ανάδειξη 
µειοδότη ιδιοκτήτη ̟ροσφερόµενου ακινήτου για την στέγαση υ̟ηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 79ο: Έγκριση δα̟άνης και δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ρόσληψη ενός (1) υ̟αλλήλου 
µε σύµβαση µίσθωσης έργου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
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Παρόντα µέλη (7) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης (α̟οχώρησε 
µετά τη συζήτηση του 26ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), Περικλής Καραΐσκος, 
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας (α̟ουσίαζε κατά την συζήτηση του 12ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), Αναστάσιος Χρονάς, Γεώργιος Ζιώγας 
(ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου Πα̟αργύρη). 
Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Γεώργιος 
Πα̟αργύρης ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε ως ανωτέρω, Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος και 
Θωµάς Τουσιάδης, καθώς και τα ανα̟ληρωµατικά µέλη αυτών. 
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος 
Μουλκιώτης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η κ. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, 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, µε την 
συνδροµή, λόγω του όγκου και της φύσεως των  θεµάτων, της κ. Ζωής Σύψα, κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό ΣΤ΄, ̟ου ορίσθηκε ανα̟ληρώτρια γραµµατέας της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 9971/286/28-1-2013 όµοιά της. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
3. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµ-
µατισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και οι εισηγητές: 
4. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
5. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
6. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, 
7. Γεώργιος Τάκης, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ευρυτανίας, 
8. Χρήστος ∆ηµητρέλος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆οµών 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, 
9. ∆έσ̟οινα Ζέρβα, υ̟άλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, 
10. Μαρία Μεταξά, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας, 
11. Νικόλαος Κανελλό̟ουλος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος του Τµήµατος Λογιστικής 
∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροκειµένου να 
̟αράσχουν ̟εραιτέρω διευκρινίσεις ε̟ί των θεµάτων αρµοδιότητάς τους. 
 
Με την έναρξη της συνεδρίασης ζητήθηκαν α̟ό τον κ. Αναστάσιο Χρονά εξηγήσεις 
σχετικά µε τις λύσεις συµβάσεων έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και 
̟λήρης ενηµέρωση στην ε̟όµενη συνεδρίαση της ε̟ιτρο̟ής α̟ό τον κ. Αναστάσιο 
Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτή Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της Περιφέρειας 
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Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά µε τις αιτήσεις θερα̟είας και το Περιφερειακό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 
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 δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για εξόφληση οφειλής 
στη ∆.Ε.Η., Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:  Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 49 του Ν.4274/14-07-2014, για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για την χρονική ̟ερίοδο 11 Σε̟τεµβρίου 2014 
έως 28 Φεβρουαρίου 2015 του σχολικού έτους 2014-2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 
579.965,57 € µε Φ.Π.Α., συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟οσού των 96.660,93 € µε ΦΠΑ 
για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρων διαγωνισµών και των σχετικών 
όρων της διακήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.4274/14-07-2014, για την 
ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, 
σχολικού έτους 2014-2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.105.853,83 €, µε Φ.Π.Α., 
συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟οσού των 184.308,97 € για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.4274/14-07-2014, για την ανάθεση υ̟ηρεσιών 
µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-
2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού µε τα δικαιώµατα ̟ροαίρεσης 599.229,71 € µε Φ.Π.Α.. 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και 
Παραλαβής του έργου µε τίτλο «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014». 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Ανάκληση ή µη της υ̟΄αριθµ. 785/16-07-2014 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάθεσης του έργου: 
«∆ιαµόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήµατος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε 
Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισµού», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή α̟οδέχτηκε οµόφωνα την ̟ρόταση του Προέδρου και 
α̟οφάσισε τα ̟αρα̟άνω κατά σειράν  ̟έντε (5) θέµατα να συζητηθούν ̟ριν α̟ό τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 842 
 
Όσον αφορά στο αναγραφόµενο έκτο θέµα, εξέφρασε αντίρρηση το τακτικό µέλος 
Αναστάσιος Χρονάς και ζητήθηκε η ά̟οψη του ̟αρισταµένου Νοµικού Συµβούλου 
Ευθυµίου Καραΐσκου, ο ο̟οίος διατύ̟ωσε την εξής γνώµη: “Κατά το άρθρο 14 ̟αρ. 9 του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του Ν.2690/1999, 9. 
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Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. 
Κατ΄εξαίρεση, µ̟ορούν να συζητηθούν και θέµατα ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στην ηµερήσια 
διάταξη αν είναι ̟αρόντα όλα τα τακτικά µέλη και συµφωνούν για τη συζήτησή τους”.  
Μετά ταύτα, το εν λόγω θέµα, α̟οφασίστηκε, ότι  δεν µ̟ορεί να συζητηθεί ως θέµα 
εκτός της ηµερήσιας διάταξης και θα εισαχθεί ως τακτικό θέµα στην ε̟όµενη 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, στις 26 Αυγούστου 2014.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 843 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για εξόφληση οφειλής 
στη ∆.Ε.Η., Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3480/29-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την διάθεση ̟οσού 31.998,81 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 832, για 
εξόφληση - ̟ληρωµή της δα̟άνης ηλεκτρικού ρεύµατος των δύο γεωτρήσεων ΕΚ-7 και 
ΕΚ-12, των ετών 2011 και 2012, ώστε να ε̟αναλειτουργήσουν οι εν λόγω γεωτρήσεις και 
οι ̟αραγωγοί του Κω̟αϊδικού ̟εδίου να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους (υ̟΄αριθµ. 
13577/29-07-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Βοιωτίας). 
 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 844 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 49 του Ν.4274/14-07-2014, για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για την χρονική ̟ερίοδο 11 Σε̟τεµβρίου 2014 
έως 28 Φεβρουαρίου 2015 του σχολικού έτους 2014-2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 
579.965,57 € µε Φ.Π.Α., συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟οσού των 96.660,93 € µε ΦΠΑ 
για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3604/30-07-
2014 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: 
1. την διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.4274/14-07-
2014, για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για την χρονική ̟ερίοδο 11 Σε̟τεµβρίου 2014 
έως 28 Φεβρουαρίου 2015 του σχολικού έτους 2014-2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 

579.965,57 € µε ΦΠΑ, συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟οσού των 96.660,93 € µε ΦΠΑ 
για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης, µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη τιµή µίσθωσης κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας χρήσης, ̟ου 
̟ληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 

ΑΔΑ: 6Κ547ΛΗ-Δ5Ν



 11 

∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης του Νοµού Ευρυτανίας α̟ό τον τό̟ο κατοικίας τους στη 
σχολική τους µονάδα και αντίστροφα. Η δα̟άνη για µεταφορές µαθητών βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. 0821 και τον Ε.Φ. 073, 
2. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αναφέρονται στο σχέδιο της ̟ροκήρυξης. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.4274/14-7-2014 και την υ̟΄ αριθµ. 41/29261/23-7-2014 
εγκύκλιο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να ξεκινήσουν 
τις διαδικασίες των ̟ρόχειρων διαγωνισµών, ̟αράλληλα µε τους κανονικούς 
διαγωνισµούς, ̟ροκειµένου να αναδειχθούν ̟ροσωρινοί µειοδότες ̟ριν την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς.  
Η καταληκτική ηµεροµηνία ισχύος των συµβάσεων ̟ου θα αναδείξει ο ̟αρόν 
διαγωνισµός ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2015.  

 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 845 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρων διαγωνισµών και των σχετικών 
όρων της διακήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.4274/14-07-2014, για την 
ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, 
σχολικού έτους 2014-2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.105.853,83 €, µε Φ.Π.Α., 
συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟οσού των 184.308,97 € για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
88037/4454/30-07-2014 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: 
α) την διενέργεια ̟ρόχειρων διαγωνισµών για 182 συνολικά τµήµατα (ό̟ως 
αναγράφονται στον ακόλουθο ̟ίνακα) της 28067/1659/10-3-2014 διακήρυξης του 
ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, µε Μισθωµένα Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και 
Ταξί – ∆.Χ. Ε̟ιβατικά, για το σχολικό έτος 2014 – 2015, για τα ο̟οία δεν έχει αναδειχθεί 
ανάδοχος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόµου 4274/2014. 
 

ΑΓΟΝΑ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 73, 75, 
96, 102, 103, 105, 106, 109, 111, 112, 116, 117, 120, 122, 124, 126, 127, 
129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 143, 144, 145, 147, 152, 164, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 187, 189, 190, 191, 
194, 196, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 211, 213, 214, 215, 216, 226, 
234, 235, 236, 238, 246, 250, 256, 258, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 279, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 
291, 292, 293, 294, 298, 299, 300, 312, 316, 318, 321, 330, 333, 354, 
355, 356, 358)  
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ΑΓΟΝΑ (ΜΕ ΜΗ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) 

1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 47, 60, 64, 66, 71, 72, 84, 110, 123, 149, 161, 170, 
185, 186, 192, 193, 199, 219, 220, 222, 224, 227, 229, 231, 232, 240, 
241, 242, 247, 255, 257, 260, 275, 280, 283, 295, 296, 307, 309, 310, 
320, 325, 327, 331, 335, 339, 341, 342, 343, 362, 363, 365). 

 
β) Τον ̟ροϋ̟ολογισµό κάθε τµήµατος, σύµφωνα µε τον συνηµµένο ̟ίνακα 
δροµολογίων, ο ο̟οίος α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι της ̟αρούσας, συνολικού 
̟οσού 1.105.853,83 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και 20% δικαιωµάτων 
̟ροαίρεσης (184.308,97 €), για το χρονικό διάστηµα α̟ό την έναρξη του σχολικού έτους 
µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του ανοιχτού διαγωνισµού και όχι ̟έραν της 28ης  
Φεβρουαρίου 2015 και κατανέµεται ανά οικονοµικό έτος.  
Για το οικονοµικό έτος 2014 α̟ό Σε̟τέµβριο µέχρι ∆εκέµβριο, ̟οσό 737.064,68 €, 
συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ και των δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης. 
Για το οικονοµικό έτος 2015 α̟ό Ιανουάριο µέχρι 28 Φεβρουαρίου, ̟οσό 368.789,15 €, 
συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ και των δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης. 
 
γ) Την διενέργεια των ̟ρόχειρων διαγωνισµών α̟ό δύο (2) ε̟ιτρο̟ές της Π.Ε. Εύβοιας, 
οι ο̟οίες έχουν συσταθεί µε τις 29744/1741/11-3-2014 και 37669/2096/31-3-2014  
α̟οφάσεις του Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Σ.Ε., λόγω του ε̟είγοντος, και σύµφωνα µε τις 
υ̟οδείξεις της εγκυκλίου 41 του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, για υ̟οστήριξη της 
διαδικασίας µε ξεχωριστές ε̟ιτρο̟ές,  
δ) τους όρους της διακήρυξης των ̟ρόχειρων διαγωνισµών και το σχέδιο σύµβασης ̟ου 
ε̟ισυνά̟τονται στην ̟αρούσα. 
 
Με την ολοκλήρωση του αρχικού διαγωνισµού οι συµβάσεις λύονται αυτοδικαίως και 
αζηµίως. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01 073  ΚΑΕ 0821 
 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 846 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.4274/14-07-2014, για την ανάθεση υ̟ηρεσιών 
µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-
2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού µε τα δικαιώµατα ̟ροαίρεσης 599.229,71 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 3501/31-
07-2014 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) την διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.4274/14-07-
2014, για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σχολικού έτους 2014-2015, ̟ροϋ̟ολογιζόµενης 
δα̟άνης 499.358,15 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Προβλέ̟ονται ε̟ίσης 
ε̟ι̟λέον της ̟ροαναφερόµενης ̟ροϋ̟ολογισµένης δα̟άνης δικαιώµατα ̟ροαίρεσης 
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συνολικού ̟οσού 99.871,56 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Ο συνολικός 
̟ροϋ̟ολογισµός µαζί µε τα δικαιώµατα ̟ροαίρεσης ανέρχεται στο ̟οσό των 599.229,71 
€, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η δα̟άνη θα βαρύνει τις εγγεγραµµένες 
̟ιστώσεις του Π/Υ της Π.Ε.Β στον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0821, η ο̟οία κατανέµεται για το 
οικονοµικό έτος 2014 στο ̟οσό των 404.885,25  € και για το οικονοµικό έτος 2015 µέχρι 
28.2.2015 στο ̟οσό των 194.344,46 €, 
2) τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε 
την αριθµ. 380/31.3.2014 α̟όφαση της Οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής. 
 
Ο εν λόγω ̟ρόχειρος  µειοδοτικός διαγωνισµός διενεργείται, σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  
στο  άρθρο  49 του Ν.4274/14.7.2014  και  στην υ̟’αριθ. 41/29261/23.7.2014 εγκύκλιο 
του Υ̟ουργείου Εσωτερικών για τµήµατα δροµολογίων, για τα ο̟οία δεν έχουν 
αναδειχθεί µειοδότες. Σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν 
να ξεκινήσουν τις διαδικασίες των ̟ρόχειρων διαγωνισµών, ̟αράλληλα µε τους 
αρχικούς διαγωνισµούς, ̟ροκειµένου να αναδειχθούν ̟ροσωρινοί µειοδότες ̟ριν την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η καταληκτική ηµεροµηνία ισχύος των συµβάσεων ̟ου 
θα υ̟ογραφούν α̟ό τους ̟ροσωρινούς αναδόχους ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2015. 
Με την ολοκλήρωση των αρχικών διαγωνισµών λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως οι 
υ̟ογραφείσες συµβάσεις.     
 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 847 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και 
Παραλαβής του έργου µε τίτλο «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 87733/418/31-
07-2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/31-07-2014 ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και 
Παραλαβής του έργου µε τίτλο «Κατα̟ολέµηση Κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας για το έτος 2014», το ο̟οίο αφορά την έγκριση της Τελικής Έκθεσης 
Προγράµµατος Προνυµφοκτονίας του αναδόχου “∆ηµήτριος Πρέντζας (δ.τ. Air 1)”, 
του τµήµατος Β΄ του ̟αρα̟άνω έργου «∆ιενέργεια Αεροψεκασµών για την 
κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών µε την µέθοδο της ̟ρονυµφοκτονίας στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας» και την ̟ληρωµή του για ψεκασθείσα ε̟ιφάνεια 18.000 συνολικά 
στρεµµάτων µε το ̟οσό των ̟ενήντα ̟έντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ 
(55.620,00€), συµ̟εριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α.. 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 848 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 19/16-07-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 19/16-07-2014 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 849 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισµός εισηγητή για αίτηση θερα̟είας της ανώνυµης τεχνικής εταιρείας  µε 
την ε̟ωνυµία «ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων 
Έργων για το έργο: «Α̟οκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 3ου δηµοτικού σχολείου 
Χαλκίδας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 86/11-07-2014 
(ορθή ε̟ανάληψη) έγγραφο του Περιφερειακού Συµβούλιου ∆ηµοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το ε̟ισυνα̟τόµενο σε αυτό ̟ρακτικό της 7ης 
συνεδρίασής του ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ορίζει τους: α) Ανα̟ληρωτή Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Αναστάσιο Πα̟αναστασίου, και β) Νοµικό Σύµβουλο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ευθύµιο Καραΐσκο, οι ο̟οίοι, ενεργούντες α̟ό κοινού 
και αφού λάβουν υ̟όψη τους τα στοιχεία της υ̟όθεσης, να διατυ̟ώσουν τις α̟όψεις 
της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής (ως Προϊσταµένης Αρχής του ε̟ίµαχου έργου), στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, ε̟ί της 15/05/2014 αίτησης θερα̟είας της 
ανώνυµης τεχνικής εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», 
αντικρούοντας τους λόγους της αίτησης θερα̟είας και υ̟ερασ̟ίζοντας τα 
συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ασκώντας και τα καθήκοντα των 
εισηγητών της υ̟όθεσης. 
 Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε η “Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή να είναι ̟άντα ενήµερη για 
την εξέλιξη και την ̟ιθανότητα άσκησης ενδίκων µέσων, εάν χρειαστεί”. 
 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 850 
 
ΘΕΜΑ 3ο:  Λήψη α̟όφασης για την ανάθεση του έργου: «Α̟οκατάσταση διατηρητέου 
κτιρίου 3ου δηµοτικού σχολείου Χαλκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.000.000,00 €, µετά την 
έκ̟τωση της αναδόχου εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης “ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
79820/3513/10-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Στη συνέχεια ο ̟αριστάµενος Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος Ευθύµιος Καραΐσκος διατύ̟ωσε την γνώµη του ̟ροφορικά, η ο̟οία έχει ως 
εξής: “… η άσκηση αίτησης θερα̟είας του άρθρου 76 του Ν.3669/2008 δεν ̟ροβλέ̟ει και  
αναστολή της ̟εραιτέρω διαδικασίας, αυτό µ̟ορεί να γίνει µόνο µε α̟όφαση της Γενικής 
Γραµµατέως Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εφόσον ασκηθεί ̟ροσφυγή κατά α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και υ̟οβληθεί τέτοιο αίτηµα, ̟ράγµα ̟ου δεν έχει γίνει. Συνε̟ώς, δεν 
υ̟άρχει νοµικό έρεισµα για αναστολή και το έργο µ̟ορεί να ανατεθεί στον δεύτερο µειοδότη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 61, ̟αρ. 13 του ν. 3669/2008…”. 
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Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “̟ροκαλεί αίσθηση η συγκροτηµένη εισήγηση 
του κ. Μάρκου, ̟ου µε σαφή ε̟ιχειρηµατολογία α̟ευθύνεται ιεραρχικά και ̟ροτείνει να µην 
̟ροχωρήσει σε ανάθεση η Ο.Ε., αναµένοντας την α̟όφαση ε̟ί της αίτησης θερα̟είας, ανεξάρτητα 
α̟ό τις ̟ροβλέψεις της νοµοθεσίας. Εγείρονται, ωστόσο, σηµαντικά ερωτήµατα σχετικά µε το 
̟οιος ήταν εισηγητής του θέµατος της έκ̟τωσης της αναδόχου εταιρείας στο Τεχνικό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Εύβοιας”. 
 Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναθέτει, σύµφωνα µε το άρθρο 61, ̟αρ. 13 του ν. 3669/2008, το έργο: «Α̟οκατάσταση 
διατηρητέου κτιρίου 3ου δηµοτικού σχολείου Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 2.000.000,00 €, µετά την έκ̟τωση της αναδόχου εργολη̟τικής 
ε̟ιχείρησης “ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, στον δεύτερο µειοδότη ̟ου είναι η Κ/Ξ ΑΦΟΙ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ - ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ – ΘΩΜΑ, µε την 
̟ροσφερθείσα α̟ό αυτή έκ̟τωση 47,09 % και δα̟άνη ̟ροσφοράς 710.300,06 € (χωρίς 
α̟ρόβλε̟τα, α̟ολογιστικές εργασίες, αναθεώρηση και ΦΠΑ), έναντι δα̟άνης µελέτης 
1.342.438,81 € (χωρίς α̟ρόβλε̟τα, α̟ολογιστικές εργασίες, αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 851 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση αίτησης ακυρώσεως Νικήτα και Άννας 
Κωνσταντο̟ούλου, στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
81494/647/24-7-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος ̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινήσεις και α̟άντησε σε 
ερωτήµατα των µελών της ε̟ιτρο̟ής ο ̟αριστάµενος Νοµικός Σύµβουλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθύµιος Καραΐσκος.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Μαρία 
Αναστασίου του Αναστασίου, δικηγόρο του ∆.Σ.Α. [Α.Μ.32027], κάτοικο Αθηνών, οδός 
Σκουφά αριθ.79, κατ' εξαίρεση, λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, και της φύσεως των 
νοµικών ζητηµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, δοθέντος ότι η 
ίδια έχει εξειδικευµένη γνώση και εµ̟ειρία στα θέµατα της υ̟οθέσεως αυτής, ενώ η 
υ̟όθεση δεν µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία, εκτός της έδρας 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος». Στη δικηγόρο αυτή ̟αρέχεται η εντολή να την 
εκ̟ροσω̟ήσει στο Α2 Ακυρωτικό Τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη 
δικάσιµο της 8/12/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την α̟ό 30/08/2010 και µε αριθµό καταθέσεως 592/2011 αίτηση 
ακυρώσεως, ̟ου άσκησαν οι Νικήτας Κωνσταντό̟ουλος και Άννα Κωνσταντο̟ούλου, 
συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
̟ράξει ό,τι κατά την κρίση της α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως.    
IΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται στο συνολικό 
̟οσό των 500 €.   
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  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 852 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση της α̟ό 24/12/2010 και µε αριθµό 
καταθέσεως 336/2010 ̟ροσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
69778/696/24-07-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος ̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινήσεις και α̟άντησε σε 
ερωτήµατα των µελών της ε̟ιτρο̟ής ο ̟αριστάµενος Νοµικός Σύµβουλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθύµιος Καραΐσκος.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο 
Φωτεινή Κανέτη, του ∆.Σ. Λαµίας [Α.Μ.90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ.6, 
κατ' εξαίρεση, λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, της φύσεως των νοµικών ζητηµάτων ̟ου 
αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, δοθέντος ότι η ίδια έχει εξειδικευµένη 
γνώση και εµ̟ειρία στα θέµατα της υ̟οθέσεως αυτής, ενώ η υ̟όθεση δεν µ̟ορεί να 
καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία, εκτός της έδρας της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος». Στην εν λόγω δικηγόρο ̟αρέχεται η εντολή να εκ̟ροσω̟ήσει τη 
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο ∆΄ Τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη 
δικάσιµο της 30/12/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την α̟ό 24/12/2010 και µε αριθµό καταθέσεως 336/2010 ̟ροσφυγή, ̟ου 
άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», συντάσσοντας  
υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά 
την κρίση της α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση αµοιβή, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο 
συνολικό ̟οσό των 500 €. 
 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 853 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση της α̟ό 05/05/2010 και µε αριθµό 
καταθέσεως 100/2010 ̟ροσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
69779/697/24-07-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος ̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινήσεις και α̟άντησε σε 
ερωτήµατα των µελών της ε̟ιτρο̟ής ο ̟αριστάµενος Νοµικός Σύµβουλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθύµιος Καραΐσκος.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο 
Φωτεινή Κανέτη, του ∆.Σ. Λαµίας [Α.Μ.90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ.6, 
κατ' εξαίρεση, λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, της φύσεως των νοµικών ζητηµάτων ̟ου 
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αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, δοθέντος ότι η ίδια έχει εξειδικευµένη 
γνώση και εµ̟ειρία στα θέµατα της υ̟οθέσεως αυτής, ενώ η υ̟όθεση δεν µ̟ορεί να 
καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία, εκτός της έδρας της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος». Στην εν λόγω δικηγόρο ̟αρέχεται η εντολή να εκ̟ροσω̟ήσει τη 
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο ∆΄ Τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη 
δικάσιµο της 12/11/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την α̟ό 05/05/2010 και µε αριθµό καταθέσεως 100/2010 ̟ροσφυγή,  ̟ου 
άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», συντάσσοντας  
υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά 
την κρίση της α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση αµοιβή, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται στο 
συνολικό ̟οσό των 500 € . 
 
 Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 854 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση της α̟ό 01/09/2011 και µε αριθµό 
καταθέσεως 192/2011 ̟ροσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
69780/698/24-07-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος ̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινήσεις και α̟άντησε σε 
ερωτήµατα των µελών της ε̟ιτρο̟ής ο ̟αριστάµενος Νοµικός Σύµβουλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθύµιος Καραΐσκος.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο 
Φωτεινή Κανέτη, του ∆.Σ. Λαµίας [Α.Μ.90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, 
κατ' εξαίρεση, λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, της φύσεως των νοµικών ζητηµάτων ̟ου 
αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, δοθέντος ότι η ίδια έχει εξειδικευµένη 
γνώση και εµ̟ειρία στα  θέµατα της υ̟οθέσεως αυτής, ενώ η υ̟όθεση δεν µ̟ορεί να 
καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία, εκτός της έδρας της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος». Στην εν λόγω δικηγόρο ̟αρέχεται η εντολή να εκ̟ροσω̟ήσει τη 
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο ∆΄ Τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά,  στη 
δικάσιµο της 12/11/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την α̟ό 01/09/2011 και µε αριθµό καταθέσεως 192/2011 ̟ροσφυγή,  ̟ου 
άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», συντάσσοντας  
υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά 
την κρίση της α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση αµοιβή, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο 
συνολικό ̟οσό των 500 € . 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 855 
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ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε 
την ε̟ωνυµία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Α» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΠΑΛ A.E.», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
27492/326/24-072014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος ̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινήσεις και α̟άντησε σε 
ερωτήµατα των µελών της ε̟ιτρο̟ής ο ̟αριστάµενος Νοµικός Σύµβουλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθύµιος Καραΐσκος.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθµ. 6, Νοµικό Σύµβουλο της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», κατ' εξαίρεση, λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η 
ο̟οία είναι σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στον 
ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆΄ Τµήµα του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά,  στη δικάσιµο της 15/10/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 25/05/2011 και µε ηµεροµηνία 
καταθέσεως 27/05/2011 ̟ροσφυγή, ̟ου άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την ε̟ωνυµία 
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Α» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΑΝΕΠΑΛ A.E.», συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  
υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση αµοιβή, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται στο 
συνολικό ̟οσό των 500 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 856 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής Αχιλλέα Φραγκάκη, στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
83086/885/24-07-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος ̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινήσεις και α̟άντησε σε 
ερωτήµατα των µελών της ε̟ιτρο̟ής ο ̟αριστάµενος Νοµικός Σύµβουλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθύµιος Καραΐσκος.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθµ. 6, Νοµικό Σύµβουλο της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι 
σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Β΄ Τµήµα του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πειραιά,  στη δικάσιµο της 17/09/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε 
την εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 29/10/2010 και µε αριθµό καταθέσεως 106/12-05-
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2010 ̟ροσφυγή, ̟ου άσκησε ο Αχιλλέας Φραγκάκης, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του 
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση αµοιβή, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται στο 
συνολικό ̟οσό των 500 € . 
 
 Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 857 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Εφετείο Ευβοίας [υ̟όθεση Ελένης Θαλασσινού]. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
82188/870/24-07-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος ̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινήσεις και α̟άντησε σε 
ερωτήµατα των µελών της ε̟ιτρο̟ής ο ̟αριστάµενος Νοµικός Σύµβουλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθύµιος Καραΐσκος.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Περικλή 
Καραΐσκο, δικηγόρο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθµ. 12, κατ' εξαίρεση, λόγω της 
ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, της φύσεως των νοµικών ζητηµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζονται στην 
̟ροκειµένη υ̟όθεση, δοθέντος ότι ο ίδιος έχει εξειδικευµένη γνώση και εµ̟ειρία στα  
θέµατα της υ̟οθέσεως αυτής, ενώ η υ̟όθεση δεν µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό την 
υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία και λόγω του γεγονότος ότι η ενάγουσα υ̟ηρετεί ήδη στη 
Νοµική Υ̟ηρεσία της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος», γεγονός ̟ου δηµιουργεί 
κώλυµα στους δικηγόρους ̟ου ήδη υ̟ηρετούν. Στον εν λόγω δικηγόρο χορηγείται η 
εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Μονοµελές Εφετείο Ευβοίας, στη 
δικάσιµο της 01/10/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να 
υ̟οστηρίξει την α̟ό 10/02/2012 έφεση [αριθµός εκθέσεως καταθέσεως του κ. 
Γραµµατέα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας 220/10-02-2012 (αντίστοιχα αριθµός εκθέσεως 
Εφετείου Εύβοιας 47/16-02-2012)] της "Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας", κατά της  Ελένης 
Θαλασσινού και της υ̟΄αριθµ. 220/2011 α̟οφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Χαλκίδας, 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». 
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση αµοιβή, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται στο 
συνολικό ̟οσό των 700 € . 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 858 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συλλογή, συσκευασία, µεταφορά και καταστροφή 
α̟αγορευµένων ̟ρος χρήση και ληγµένων φυτοφαρµάκων δακοκτονίας συνολικής 
̟οσότητας 3.634 lit (4.200 Kgr) και έκδοση ̟ιστο̟οιητικού τελικής διάθεσης -
καταστροφής, της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 11.365,200 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12630/14-07-
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2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

   α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει το υ̟ αριθµ. 14-07-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συλλογή, συσκευασία, µεταφορά και 
καταστροφή α̟αγορευµένων ̟ρος χρήση και ληγµένων φυτοφαρµάκων δακοκτονίας 
συνολικής ̟οσότητας 3.634 lit (4.200 Kgr) και έκδοση ̟ιστο̟οιητικού τελικής διάθεσης – 
καταστροφής της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 11.365,200 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά 
στον έλεγχο των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την συλλογή, 
συσκευασία, µεταφορά και καταστροφή α̟αγορευµένων ̟ρος χρήση και ληγµένων 
φυτοφαρµάκων δακοκτονίας συνολικής ̟οσότητας 3.634 lit (4.200 Kgr) µε τη 
συσκευασία του υλικού, στην εταιρεία «POLYECO A.E.», στην τιµή των 1,200 
ευρώ/Kgr (ένα ευρώ και διακόσια χιλιοστά του ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. 23%. Στην τιµή 
αυτή  ̟εριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, τυχόν υ̟έρ τρίτων κρατήσεις. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “δεν υ̟άρχει ενιαία εργολαβία 
για όλη την Περιφέρεια”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 859 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των 
Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 
147.634,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3275/14-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος 
̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινήσεις και α̟άντησε σε ερωτήµατα των µελών της ε̟ιτρο̟ής 
η ̟αριστάµενη Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας κ. Μαρία Μεταξά.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
̟ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων, (̟ετρελαίου θέρµανσης, ̟ετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης) 
̟ροϋ̟ολογισθείσας δα̟άνης 147.634,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, καθώς  
και των Ν.Π.∆.∆ χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για χρονικό διάστηµα ενός 
έτους, αρχής γινοµένης α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σχετικής σύµβασης, 
2. τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή διενέργειας, αξιολόγησης 
των α̟οτελεσµάτων των τακτικών διαγωνισµών και των διαδικασιών 
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δια̟ραγµάτευσης για ̟ροµήθειες ή αναθέσεις εργασιών των υ̟ηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ̟ου συγκροτήθηκε µε την υ̟΄αριθµ. 380/31.03.2014 
α̟όφαση της Οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής. 
Ε̟ί του συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού των 147.634 €, το ̟οσό ̟ου θα βαρύνει τον 
̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας 
θα είναι 102.023,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., το ο̟οίο κατανέµεται ως εξής:  
Στο τρέχον έτος 2014 συνολικό ̟οσό 40.000 €, σε βάρος των ΚΑΕ 1511 (15.000) ΚΑΕ 
1512  (25.000). 
Στο έτος 2015 συνολικό ̟οσό 62.023 €, σε βάρος των ΚΑΕ 1511 (22.023) ΚΑΕ 1512 
(40.000).    
   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 860 
 
Σ΄αυτό το σηµείο εξήλθε της αίθουσας συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Μ̟αντούνας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας 
µε την ε̟ωνυµία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ»). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3276/15-07-
2014 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 κατά ̟λειοψηφία 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Θηβών Μιχαήλ Λύγγο, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να 
̟αραστεί ενώ̟ιον του Α3 Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη δικάσιµο 
της 16-10-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 
8-05-2014 αίτηση ακυρώσεως ̟ου κατέθεσε η ανώνυµη εταιρεία µε την ε̟ωνυµία 
«ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ» ε̟ί της µε αριθµό 2/2014 α̟όφασης του Α2΄ Τµήµατος 
(Ακυρωτικού) του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του 
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας».    
Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Αναστάσιος Χρονάς, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης και 
Γεώργιος Ζιώγας, αναφέροντας ότι δεν ̟ρέ̟ει να ̟αραστεί δικηγόρος στο ∆ικαστήριο. 
∆ήλωσαν ότι ψηφίζουν θετικά ο Πρόεδρος και οι κ.κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης και 
Περικλής Καραΐσκος. 
Α̟ουσία του κ. Γεωργίου Μ̟αντούνα και δεδοµένης της ισοψηφίας (3 ψήφοι κατά, 3 
ψήφοι υ̟έρ) ε̟ικρατεί η ψήφος του ̟ροέδρου, σύµφωνα µε το άρθρο 4, ̟αρ. 6 του 
Κανονισµού Λειτουργίας της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 861 
 
Σ΄αυτό το σηµείο ε̟ανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Μ̟αντούνας. 
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ΘΕΜΑ 14ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 750/30-06-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής - ∆ιορισµός δικηγόρου ε̟ί αιτήσεως ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας µε 
την ε̟ωνυµία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ») στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3365/25-07-
2014 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 κατά ̟λειοψηφία 
1. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 750/30-06-2014 α̟όφασή της, µε την ο̟οία διορίστηκε 
̟ληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο δικηγόρος Θηβών, κ. 
Λάµ̟ρος Βούζας, ̟ροκειµένου να την εκ̟ροσω̟ήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά 
για την α̟όκρουση αίτησης ακύρωσης της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία 
«ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ», διότι ο ως άνω δικηγόρος, εγγράφως  δήλωσε αδυναµία 
χειρισµού της εν λόγω δικαστικής υ̟όθεσης.  
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Θηβών Μιχαήλ Λύγγο, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να 
̟αραστεί ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη δικάσιµο της 16-10-2014 ή σε 
κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 14-05-2014 αίτηση 
ακυρώσεως ̟ου κατέθεσε η ανώνυµη εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ» κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για την ακύρωση της 
αριθµ. 2620/14-05-2014 α̟όφασης του Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  
υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Αναστάσιος Χρονάς, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης και 
Γεώργιος Ζιώγας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 862 

ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (έφεση Σ̟ύρου Ζήση του Ιωάννη). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 80618/853/14-
07-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο του 
Πρωτοδικείου Λαµίας, κ. Μάριο Κουτσελό̟ουλο (Λεωσθένους 25, Λαµία), ̟ου είναι 
γνώστης της υ̟όθεσης και ̟αρέστη ̟ρωτόδικα νοµίµως στο δικαστήριο, στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πειραιά στη δικάσιµο της 20-11-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 13-01-2009 έφεση του Σ̟ύρου Ζήση του Ιωάννη 

ΑΔΑ: 6Κ547ΛΗ-Δ5Ν



 23 

κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας και νυν «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  
υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 863 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή α̟οζηµίωσης υ̟ερωριακής 
α̟ασχόλησης των υ̟αλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος 2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3445/17-07-
2014 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 την ̟αρακάτω δα̟άνη για την ̟ληρωµή α̟οζηµίωσης για υ̟ερωριακή 
εργασία υ̟αλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το έτος 2014, 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο ̟ίνακα: 
 

α/α Ονοµασία Φορέας ΚΑΕ Ποσό 

1 Α̟οζηµίωση για υ̟ερωριακή εργασία 073 0511 2.853,51 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 864 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης 
Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Α̟οκατάσταση ε̟αρχιακού δρόµου Χανίων-
Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
22878/1230/15-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ε̟ί του 
θέµατος ̟αρείχαν ̟ρόσθετες διευκρινήσεις και α̟άντησαν σε ερωτήµατα των µελών 
της ε̟ιτρο̟ής οι ̟αριστάµενοι κ.κ. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Χρήστος ∆ηµητρέλος 
και Αντώνης Αντωνό̟ουλος. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Α̟οκατάσταση Ε̟αρχιακού 
∆ρόµου Χανίων-Σεργούλας», ̟ου είναι µειωτικός α̟ό την αρχική σύµβαση και τελικά 
κλείνει στο ̟οσό των 47.642,88€ συν για ΦΠΑ 10.957,72€, ήτοι σύνολο 58.600,00€, εκ των 
ο̟οίων: για εργασίες µε ΓΕ+ΟΕ 46.571,19€, αναθεώρηση 1.071,09€ και ΦΠΑ 23% 
10.957,72€, 
2. την 1η συµ̟ληρωµατική σύµβαση του ανωτέρω έργου για την κατασκευή 
βραχο̟αγίδας, µήκους 70.00 µέτρων, µε δα̟άνη εργασιών µε ΓΕ+ΟΕ 30.899,76€, 
αναθεώρηση 1.050,64€ και ΦΠΑ 23% 8.414,63€, ήτοι σύνολο 45.000€. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 865 

ΑΔΑ: 6Κ547ΛΗ-Δ5Ν



 24 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του 5ου Τακτο̟οιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 
έργου: «Μετατρο̟ή κτιρίου ̟αλαιού δασαρχείου σε ιστορικό και λαογραφικό µουσείο», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 499.543,44 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1548/18-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, καθώς 
και το υ̟΄αριθµ. 2/9-07-2014 (θέµα 1ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 5ο Τακτο̟οιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Μετατρο̟ή κτιρίου ̟αλαιού δασαρχείου σε ιστορικό και λαογραφικό µουσείο», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, συνολικής δα̟άνης 497.179,11 €, µε αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, 
̟ροσαυξηµένος σε σχέση µε την εγκεκριµένη δα̟άνη (συµφωνητικό και 1ος, 2ος, 3ος και 
4ος Α.Π.Ε. µε Φ.Π.Α.) κατά 1,55795 % ή 7.626,56 €, λόγω αναθεώρησης. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση “να έρθει 
συνολικά ενηµέρωση για το ̟ρόγραµµα Πίνδος και να γίνει ισολογισµός, όταν λήξει το 
̟ρόγραµµα”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 866 
 

ΘΕΜΑ 19ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 37/28-02-2011 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου 
Αγ. Κωνσταντίνου – Ζέλι (Τµήµα Άγ. Κωνσταντίνος – Άγναντη)», ̟ροεκτιµώµενης 
αµοιβής µελέτης 380.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
83153/6359/18-07-2014 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 
Τρο̟ο̟οιεί την υ̟΄αριθµ. 37/28-02-2011 α̟όφασή της ̟ερί συγκρότησης της Ε̟ιτρο̟ής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου 
Αγ. Κωνσταντίνου – Ζέλι (Τµήµα Άγ. Κωνσταντίνος – Άγναντη)», ̟ροεκτιµώµενης 
αµοιβής µελέτης 380.000,00 € µε Φ.Π.Α., ως ̟ρος τον µέγιστο αριθµό συνεδριάσεων της 
Ε̟ιτρο̟ής,  και συγκεκριµένα την ολοκλήρωση του έργου της Ε̟ιτρο̟ής σε συνολικά 
τριάντα δύο (32) συνεδριάσεις, ήτοι δώδεκα (12) συνεδριάσεις ε̟ι̟λέον των είκοσι (20) 
ήδη ̟ραγµατο̟οιηθέντων έως την ̟αρούσα φάση (σύνταξη ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ). 
Η α̟όφαση θα δηµοσιευτεί στο τεύχος υ̟αλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων 
διοίκησης φορέων του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. 
 
 Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 867 
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος διαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης «Προστασία 
̟αράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύµης», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 
115.000,00€. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
3561/142/Φ.Μ./17-07-2014 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 
1. Εγκρίνει τα ̟ρακτικά I, II, III της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης: «Προστασία ̟αράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύµης», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 115.000,00€, ̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των τεχνικών και οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού και αναθέτει την ανωτέρω µελέτη στην 
µελετητική οµάδα: “Συµ̟ράττοντα Γραφεία Μελετών «Χαράλαµ̟ος Αφραταίος, 
Ιωάννης Σαλταγιάννης, Γεώργιος ∆ούκας, Άννα Μαυρογεώργη»”, η ο̟οία κατέθεσε 
την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά και συγκέντρωσε τη 
µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία (Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς), ήτοι 93,65. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 868 
 
ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση ̟ρακτικού ε̟αναβαθµολόγησης της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για 
την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου Αγίου 
Κων/νου – Ζέλι (Τµήµα Αγ. Κων/νος – Άγναντη)», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης 
αµοιβής 380.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το α) υ̟’ αριθµ. 
83705/6393/21-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, µε το 
ο̟οίο διαβιβάστηκαν στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή το ̟ρακτικό ε̟αναβαθµολόγησης της 
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης του θέµατος και 
υ̟όµνηµα της εν λόγω ε̟ιτρο̟ής, β) την υ̟΄αριθµ. Τ.Τ. 84362/896/29-07-2014 έκφραση 
γνώµης – α̟άντηση – αναφορά της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ε̟ί του ανωτέρω υ̟οµνήµατος και γ) το α̟ό 1-08-2014 αίτηµα εξαίρεσης και 
ε̟αναβαθµολόγησης του ∆ηµητρίου Κανελλό̟ουλου, κοινού εκ̟ροσώ̟ου των 
συµ̟ραττόντων γραφείων µελετών  «Κανελλό̟ουλος ∆ηµήτριος – Γκούτση ∆ηµ – 
Φαβιόλα – Αργυρό̟ουλος Ιωάννης Μ̟αχλαβά Σοφία – Τζίµου Αναστασία – Σταυράκη 
– Χατζηγεωργίου Πηνελό̟η», τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Ακολούθησε η το̟οθέτηση του ̟αριστάµενου Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθύµιου Καραΐσκου, ο ο̟οίος ανέ̟τυξε και ̟ροφορικά 
τα όσα αναφέρονται στο  υ̟΄αριθµ. Τ.Τ. 84362/896/29-07-2014 έγγραφο της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας, α̟άντησε δε και ̟ροφορικά στις ερωτήσεις των µελών της Ε̟ιτρο̟ής. Η κ. 
Ευθυµία Τζιβελέκη, Προϊστάµενη ∆νσης Τεχνικών ‘Εργων ΠΕ Φθιώτιδας, εδωσε 
εξηγησεις στην ε̟ιτρο̟ή και εξεφρασε την θέση της, ως ̟ρος το άνω υ̟όµνηµα. 

Ο κ. Γεώργιος Ζιώγας τόνισε ότι “οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα έκφρασης της 
γνώµης τους” ε̟ισηµαίνοντας ότι “η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή στις τελευταίες συνεδριάσεις 
λειτουργεί σαν δικαστήριο”. 
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 Κατό̟ιν των ανωτέρω και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή,  
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Α̟οδέχεται τις εξηγήσεις της Προϊσταµένης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας Ευθυµίας Τσιβελέκη, ε̟ί του κατατεθέντος υ̟οµνήµατος της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού για την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα 
δρόµου Αγίου Κων/νου – Ζέλι (Τµήµα Αγ. Κων/νος – Άγναντη)», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 380.000,00 € µε Φ.Π.Α. και όσον αφορά την ίδια ̟ροσω̟ικά.   
2. Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος στην ε̟όµενη συνεδρίαση της 
26/08/2014, ̟ροκειµένου να ̟ροσέλθουν και να δώσουν εξηγήσεις τα µέλη της 
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού, καθώς και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου 
Εργαζοµένων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα ο̟οία θα κληθούν εγγράφως, 
µερίµνει του κ. Αναστασίου Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτή Προϊσταµένου Γενικής 
∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και 
Μεταφορών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
3. Να ζητηθεί η γνωµοδότηση της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ε̟ί του αιτήµατος εξαίρεσης και ε̟αναβαθµολόγησης του ∆ηµητρίου 
Κανελλό̟ουλου, κοινού εκ̟ροσώ̟ου των συµ̟ραττόντων γραφείων µελετών  
«Κανελλό̟ουλος ∆ηµήτριος – Γκούτση ∆ηµ – Φαβιόλα – Αργυρό̟ουλος Ιωάννης 
Μ̟αχλαβά Σοφία – Τζίµου Αναστασία – Σταυράκη – Χατζηγεωργίου Πηνελό̟η». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 869 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης, ανεξαρτήτως αρχικής ̟ηγής 
χρηµατοδότησης, για την εξόφληση της 5ης εντολής ̟ληρωµής και ̟ιστο̟οίησης της 
εργολαβίας «∆ρόµος α̟ό Έξαρχο ̟ρος ∆ιόνυσο Ν. Βοιωτίας (Όρια Νοµού)». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
55112/1669/22-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης, ανεξαρτήτως αρχικής ̟ηγής 
χρηµατοδότησης, α̟ό το ενταγµένο έργο µε γενικό τίτλο: «Εξόφληση οφειλών τω 
̟ροηγούµενων ετών α̟ό εκτελεσθείσες εργασίες, ληξι̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις, 
δικαστικές α̟οφάσεις, αναθεωρήσεις έργων, Ο.Κ.Ω. διαφόρων έργων, λογαριασµούς 
τόκων διαφόρων έργων κλ̟» α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π. Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κάτωθι:  
 

Α/Α Τίτλος έργου Ανάδοχος Ποσό Κ.Α.Ε 

1. 5η εντολή ̟ληρωµής και 
̟ιστο̟οίηση της εργολαβίας 
«∆ρόµος α̟ό Έξαρχο ̟ρος 
∆ιόνυσο Ν. Βοιωτίας (Όρια 

Νοµού)» 

Καρακώστας 
Νικόλαος 

4.348,58€ 97790000 

 ΣΥΝΟΛΟ  4.348,58€  
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Η ανωτέρω δα̟άνη ̟οσού 4.348,58€ θα καλυφθεί µε ̟ιστώσεις του Ε.Φ. 01.071 και ΚΑΕ 
εξόδων 97790000. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “δεν 
µ̟ορούν να έρχονται στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή µεµονωµένες ̟ερι̟τώσεις, αλλά όφειλαν να 
έρθουν όλες εκείνες ̟ου καλύ̟τουν τον ̟ροϋ̟ολογισµό, ώστε να ξέρουµε τι ̟ληρώνουµε και τι 
όχι. Η αντιµετώ̟ιση οφείλει να είναι ενιαία για όλα τα έργα ̟ου δύνανται να ενταχθούν σε αυτή 
την κατηγορία. Να µην κάνουµε τώρα διαχωρισµούς, οι ο̟οίοι α̟ό µόνοι τους αφήνουν ̟εριθώρια 
για υ̟όνοιες ε̟ιλεκτικότητας”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 870 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση του 
έργου της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 104.550,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3370/21-07-
2014 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 υ̟΄αριθµ. 1/16-07-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
ανάθεση του έργου της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων των 
υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας στη Λιβαδειά, Θήβα και Αλίαρτο, ̟ροϋ̟ολογισµού 
104.550,00 € µε Φ.Π.Α., για χρονικό διάστηµα ενός έτους, ̟ου αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Α̟οδέχεται τις ̟ροσφορές των: α) Ερατοσθένης Τεχνική ΑΕ, β) 3Κ Τεχνική, γ) 
Χρήστος Αυγέρης, δ) Ιωάννης Μ̟ράλιος, διότι είναι σύµφωνες µε τους όρους της µε αρ. 
̟ρωτ. 2711/10.6.2014 διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού. 
3. Εγκρίνει τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο α̟οσφράγισης και 
αξιολόγησης των οικονοµικών ̟ροσφορών µε τους ̟ροαναφερθέντες υ̟οψηφίους 
αναδόχους. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, ζητώντας να ενηµερωθεί “σχετικά 
µε το τι γίνεται µε την κανονική ̟αραλαβή του διοικητηρίου στην Βοιωτία”. 
 
 Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 871 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
στην συνδιοργάνωση ̟ολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 655/22-07-2014 
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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει: 
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1. την δα̟άνη, ύψους 2.800€, για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
στην “Πολιτιστική εκδήλωση αναβίωσης γνήσιου ∆ηµοτικού τραγουδιού της Ορεινής 
Ρούµελης”, ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται στις 16 Αυγούστου στον Κονιάκο ∆ωρίδας, δα̟άνη 
̟ου αφορά στην ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, την έκδοση αφισών και ̟ροσκλήσεων 
και την φιλοξενία συνέδρων και αναλύεται, ως εξής: 
- 1500 € ηχητική κάλυψη, 
- 1050 € φιλοξενία,  
- 250 € αφίσες και ̟ροσκλήσεις,  
2. την δα̟άνη, ύψους 965,55€, για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
στην “Συνδιοργάνωση φεστιβάλ ̟αραδοσιακών χορών” το Σάββατο 6 Σε̟τεµβρίου 2014 στον 
Ελαιώνα Φωκίδας, δα̟άνη ̟ου αφορά στην ηχητική κάλυψη και την έκδοση του 
διαφηµιστικού υλικού του φεστιβάλ και αναλύεται, ως εξής: 
- 615 € ηχητική κάλυψη  
- 350,55 € έκδοση εντύ̟ων και αφισών. 
Οι ̟αρα̟άνω εκδηλώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του φορέα 073 του 
̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων της  Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει το 50% των δα̟ανών. 
 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 872 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: 
«Ανακατασκευή αναβαθµού εντός της κοίτης του Γοργο̟οτάµου», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 24.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
84429/6439/22-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Στη συνέχεια ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε τα εξής: “… α̟ό την ̟εριγραφή του 
έργου ̟ροκύ̟τει ότι θα γίνουν «εκβαθύνσεις – δια̟λατύνσεις κοιτών ̟οταµών ή ρεµάτων µε 
χρήση οιουδή̟οτε µηχανικού εξο̟λισµού. Με τη φόρτωση των ̟ροϊόντων ε̟ί αυτοκινήτου και 
την µεταφορά στον χώρο α̟όθεσης ή α̟όρριψης σε ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση». Ε̟ειδή αυτή την 
̟ερίοδο η µάχη των δανειοθαλάµων είναι µεγάλη και τα ̟οσά ̟ου ακούγονται είναι µεγάλα… Για 
να α̟οφύγουµε την ό̟οια σύνδεσή µας µε µια τέτοια ̟ερί̟τωση, ένα τέτοιο έργο να γίνει όχηµα 
για άλλου είδους διαδικασίες, σαν και εκείνες ̟ου είναι ενώ̟ιον του εισαγγελέα για τον Ξηριά 
Υ̟άτης… Να ε̟ανέλθει η υ̟ηρεσία, να υ̟ολογίσει τα α̟ολήψιµα υλικά α̟ό τον ξεριά και να 
στείλει, ό̟ως ̟ροβλέ̟ει η νοµοθεσία, ̟ρώτα σχετικό έγγραφο στην Κτηµατική Υ̟ηρεσία, ό̟ου θα 
αναφέρει τον όγκο και την ̟οιότητά τους και θα την καλεί να κάνει τις κατά νόµο ενέργειες”. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου να ε̟ανέλθει α̟ό την 
αρµόδια υ̟ηρεσία µε νέα αιτιολογηµένη εισήγηση και, αφού ̟ροηγηθεί ενηµερωτικό 
σχετικό έγγραφο της Κτηµατικής Υ̟ηρεσίας του ∆ηµοσίου. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 873 
 

ΘΕΜΑ 26ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση αίτησης ανακλήσεως στο αρµόδιο VI 
τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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Ο Πρόεδρος ζήτησε το θέµα να α̟οσυρθεί, ̟ρόταση, ωστόσο, ̟ου δεν έγινε 
α̟οδεκτή α̟ό την ̟λειοψηφία των µελών της ε̟ιτρο̟ής, η ο̟οία θέλησε, 
µειοψηφούντος του Προέδρου, να το συζητήσει και να α̟οφασίσει ε̟ί αυτού. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 874 

 
Κατά συνέ̟εια, ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 

84485/746/22-07-2014 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε ότι “η α̟όφαση κοινο̟οιήθηκε στις 10-07-2014 και 
̟ροβλέ̟ει κατάθεση αναίρεσης έως 25-07-2014. Το έγγραφο το α̟ευθύνει στον ∆ήµο Λαµιέων και 
όχι στην Περιφέρεια, ό̟ου η Περιφέρεια µόνο ̟ρόσθετη ̟αρέµβαση µ̟ορεί να κάνει υ̟έρ του 
∆ήµου Λαµιέων. Έτσι ο χρόνος έχει ̟αρέλθει και µε βάση την εισήγηση έχουν ̟εράσει όλες οι 
̟ροθεσµίες… Η εισήγηση του κ. Αντι̟εριφερειάρχη ήρθε εκ των υστέρων”. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Α̟ορρί̟τει την εισήγηση, λόγω ̟αρέλευσης του χρόνου για άσκηση αίτησης 
ανακλήσεως της 146/2014 Πράξης του Ζ΄ Κλιµακίου Ε.Σ. στο αρµόδιο VI τµήµα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 875 
 

Σ΄αυτό το σηµείο α̟οχώρησε α̟ό την αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Παναγιώτης 
Παρχαρίδης. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά των µε αριθµ. 526/2012, 
527/2012, 542/2012 α̟οφάσεων του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, κατά 
της αριθµ. 255/2012  α̟όφασης του 1ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας 
και της αριθµ. 20/2014 α̟όφασης του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
84506/337/22-07-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας και το υ̟’ αριθµ.   
3008/25-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς εξέφρασε την ά̟οψη ότι “… οι τρεις ̟ρώτες 
α̟οφάσεις είναι ανέκκλητες και δεν ̟ρέ̟ει να ασκηθεί για αυτές το ένδικο µέσο της έφεσης, αλλά 
υ̟άρχει θέµα µε τις υ̟ηρεσίες και τον τρό̟ο ̟ου αντιλαµβάνονται την ε̟ιβολή κυρώσεων…”. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της έφεσης κατά των µε αριθµ. 526/2012, 527/2012, 
542/2012 α̟οφάσεων του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, κατά της αριθµ. 
255/2012 α̟όφασης του 1ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας και της 
αριθµ. 20/2014 α̟όφασης του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 876 
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ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 
1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου «Οδός Νεοχωράκι – Τανάγρα Ν.Α. 
Βοιωτίας α̟ό Χ.Θ. 3+300 έως Χ.Θ. 7+800 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)», ̟ροϋ̟ολογισµού 6.540.000 €.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3071/21-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η 
Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση του έργου «Οδός Νεοχωράκι – Τανάγρα Ν.Α. Βοιωτίας α̟ό 
Χ.Θ. 3+300 έως Χ.Θ. 7+800 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)», συνολικής δα̟άνης 5.458.454,09 € µε 
Φ.Π.Α. 23%, ήτοι µε υ̟έρβαση δα̟άνης κατά 100.000 € σε σχέση µε την δα̟άνη της 
σύµβασης, ̟ροκειµένου να συµ̟εριληφθεί η δα̟άνη της µετατό̟ισης του αρχαίου 
̟έτρινου τοίχου, ̟ου α̟οκαλύφθηκε κατά την διάρκεια των εκσκαφών του έργου, 
σύµφωνα µε την ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/71068/ 43681/ 4401/1762/18-3-14 
Α̟όφαση Υ̟ουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 877 
 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟ανών για την ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3284/04-07-

2014 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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες για την ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 1ος  λογαριασµός του έργου 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στο τµήµα 

του οδικού δικτύου Φουρνά – 
Κλειστός – όρια Ν. Καρδίτσας» 

Κ.Α.Ε. 9771 

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Ε∆Ε 

16.506,69€ 

2 

10ος  λογαριασµός του έργου «∆ρόµος 
Σαρκίνι- Καταβόθρα Ν.Α. 

Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9453 

ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ 58.326,32€ 

 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 878 
 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ανοιχτή δηµο̟ρασία του έργου «Εγκιβωτισµός 
χειµάρρου εντός του Τ.Κ. Κόµνηνας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 32.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
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84793/6474/23-07-2014 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 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Εγκιβωτισµός χειµάρρου εντός του Τ.Κ. Κόµνηνας», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 32.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη της δηµο̟ράτησης, 
γ) την δα̟άνη του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει 
τον διαγωνισµό. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “το έργο θα 
εκτελεστεί µε χρηµατοδότηση Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2014, αλλά τέτοιοι ̟όροι δεν υ̟άρχουν και ούτε 
εξασφαλίζουν την ̟ληρωµή”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 879 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας 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. 
84770/5421/21-07-2014 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 ̟ροθεσµίας του έργου «Τοίχος αντιστήριξης στην Ε.Ο. Γραβιάς 
Άµφισσας θέση “Αη Λιώσα”», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε 
αναθεώρηση για όλες τις εργασίες των χωµατουργικών και τεχνικών έργων για 30 
ηµέρες, ήτοι µέχρι 18-08-2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 880 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση µίσθωσης µηχανολογικού εξο̟λισµού, έτους 2014, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
84776/5424/22-07-2014 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 ̟ρος εφαρµογή τα µισθώµατα των α̟αραιτήτων αυτοκινούµενων υδροφόρων 
µηχανηµάτων και οχηµάτων στην Π.Ε. Φωκίδας, σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 
  

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2014 
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Α/Α 

 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ
ΟΣ 

 

ΓΙΑ 8-ΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 
(€/ΩΡΑ) 

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
(€/ΩΡΑ) 

    
ΕΡΓΑΣΙ

ΜΕΣ 
ΑΡΓΙΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΜΕΣ 

ΑΡΓΙΕΣ 
ΕΝΤΟΣ 
Ε∆ΡΑΣ 

ΕΚΤΟΣ 
Ε∆ΡΑΣ 

1 

Αυτοκινούµεν
η υδροφόρα 
για χρήση σε 
̟ερί̟τωση 
̟υρκαγιών 

360 360 45 45 4 4 

 

Τα ̟αρα̟άνω µισθώµατα ισχύουν α̟ό 20-07-2014 έως 31-12-2014.  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση “ο ̟ίνακας των 
µισθωµάτων να είναι ενιαίος για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και όχι α̟οσ̟ασµατικός. Είναι 
θέµα συντονισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης ”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 881 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση µίσθωσης µηχανολογικού εξο̟λισµού, έτους 2015, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
84780/5425/22-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε “την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου ο ̟ίνακας 
των µισθωµάτων να είναι ενιαίος για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και όχι α̟οσ̟ασµατικός. 
Είναι θέµα συντονισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης να υ̟άρχει ενιαία τιµή µίσθωσης”. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου να υ̟άρξει ενιαία 
αντιµετώ̟ισή του και να γίνει συνολική εκµίσθωση µηχανολογικού εξο̟λισµού µε 
ενιαίο ̟ίνακα και ενιαίες τιµές για όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εξαιρουµένης 
της Π.Ε. Ευρυτανίας, λόγω ειδικών συνθηκών. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 882 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Λήψη νέας α̟όφασης για την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος της 
ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Βελτίωση τµήµατος δρόµου στον Αγ. Κων/νο», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., µετά την θετική γνωµοδότηση του 
∆ασαρχείου Αταλάντης. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΕ 
85449/6513/24-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή και την υ̟΄αριθµ. 1987/115093/17-06-2014 θετική γνωµοδότηση του 
∆ασαρχείου Αταλάντης, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε ότι “̟ρόκειται για τµήµα δασικής οδού Πάτερα 
Αέρας Ταράτσα και ότι α̟ό το έγγραφο του ∆ασαρχείου ̟ροκύ̟τει ότι το ∆ασαρχείο το ήθελε, αλλά 
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̟οτέ δεν το ζήτησε. Ποιος το ζήτησε και γιατί; Ποιοι εξυ̟ηρετούνται µε αυτό το έργο;”. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου η Α̟οκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα και µε την εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, να ε̟εξηγήσει σε ̟οιο ζήτηµα η 
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή να λάβει α̟όφαση, ώστε να συνεχιστεί ο έλεγχος νοµιµότητας 
της αριθµ. 85/29-01-2014 ̟ροηγούµενης σχετικής α̟όφασής της. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 883 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ανοιχτού 
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
85515/5498/24-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 3/24-07-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού 
ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, ̟ου αφορά στην 
α̟οσφράγιση των δικαιολογητικών του άρθρου 6 ̟αρ. 2 του Π.∆. 118/07 για τα 
τµήµατα α̟ό 1 έως 16, α̟ό 18 έως 34, το 36, α̟ό 38 έως 45 και το 47 του ως άνω 
διαγωνισµού. 
2. Κατακυρώνει την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015 στους ̟αρακάτω, γιατί οι ̟ροσφορές τους 
είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και κρίνονται οικονοµικά συµφέρουσες, 
ήτοι: 
α) στον Κυρκό̟ουλο Νικόλαο  του Ιωάννη για το τµήµα 31 µε τελική τιµή 22,52 €, 
χωρίς ΦΠΑ, 
β) στο ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας Α.Ε. για τα τµήµατα  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45 και 47 µε τελικές τιµές  1.558,67, 1.249,65, 37,09, 59,81, 99,62, 37,16, 37,16, 125,30, 
113,00, 54,16, 45,15, 79,80, 73,20, 27,08, 34,79, 17,39, 31,91, 48,05, 29,79, 14,89, 23,93, 22,09, 
42,31, 42,31, 22,15, 22,15, 48,71, 30,15, 54,16, 23,49, 23,91, 19,03, 24,17, 31,65, 22,23, 22,23, 
22,23, 30,55, 28,37, 37,89, 73,98 και 35,74 €, αντίστοιχα χωρίς ΦΠΑ.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 884 
 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης για αµοιβή δικηγόρων, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3182/24-07-
2014 (ορθή ε̟ανάληψη) έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας 
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̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 1.680,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 894, για αµοιβή του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου 
Τράκη του Σεραφείµ, για µελέτη της υ̟οθέσεως ε̟ί της εφέσεως της Φαίδρας 
∆ηµακο̟ούλου και της υ̟’ αριθµ. 1129/2007 α̟όφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πειραιά, ενώ̟ιον του Συµβουλίου Ε̟ικρατείας, και για τις οκτώ ̟αραστάσεις, ενώ̟ιων 
του Συµβουλίου του ΣΤΕ, 
2. την δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 3.690,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 894, για αµοιβή  Γεωργίου ∆. Ανδρέου - ∆ηµητρίου 
Γ. Ανδρέου και συνεργάτες, για υ̟εράσ̟ιση της ̟ολιτικής αγωγής της Περιφέρειας στο 
τριµελές Πρωτοδικείο Θηβών µε κατηγορούµενους εκ̟ροσώ̟ους ε̟ιχειρήσεων της 
̟εριοχής Οινοφύτων-Σχηµαταρίου, για το αδίκηµα της ρύ̟ανσης του ̟εριβάλλοντος 
(θέµα Ασω̟ού) και για τις 12 δικασίµους ̟ου ̟αραστάθηκε. 
 
 Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 885 
 
ΘΕΜΑ 37ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 76720/811/16-
07-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφερείας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος για ̟αροχή ̟εραιτέρω διευκρινίσεων 
α̟ό την Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 886 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου «Οδός Καστανιά – 
Πρόδροµος Ροσκιά – Ν.Α. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1544/21-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και το 
υ̟΄αριθµ. 2/9-07-2014 (θέµα 5ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
της Π.Ε. Ευρυτανίας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση της ̟ροθεσµίας του έργου «Οδός Καστανιά – Πρόδροµος 
Ροσκιά – Ν.Α. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., αναδόχου «3Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»  έως 01/04/2015, µε τη νόµιµη αναθεώρηση των τιµών. 
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Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι κατ΄ανάγκη θα ψηφίσει θετικά, δεδοµένης της 
ελλι̟ούς ετήσιας χρηµατοδότησης του ̟ρογράµµατος ΣΑΕΠ 766, στο ο̟οίο είναι 
ενταγµένο το έργο. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 887 
ΘΕΜΑ 39ο: Εξέταση ένστασης – έγκριση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου: 
«Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β΄ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
77566/4912/10-07-2014 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 καταρχήν τα ̟ρακτικά Ι και ΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β΄ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών 
ε̟ιστολών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων, ως ̟ρος το ̟εριεχόµενό τους, 
όµως, διαφορο̟οιείται ως ̟ρος την εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού για 
α̟όρριψη της ένστασης του κ. Ιωάννη Σ. Αθανασίου και την ανάδειξη µειοδότη. 
2. Α̟οδέχεται την α̟ό 3-05-2014 ένσταση του κ. Ιωάννη Σ. Αθανασίου, διότι ̟ρόκειται 
για ε̟αναδηµο̟ράτηση του έργου του θέµατος (υ̟΄αριθµ. 388/7-04-2014 & 509/5-05-
2014 α̟οφάσεις της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, σύµφωνα και µε τις σχετικές εισηγήσεις 
της υ̟ηρεσίας) και όχι για ε̟ανάληψη δηµο̟ρασίας, και κατό̟ιν αυτών νοµίµως ο κ. 
Αθανασίου ζήτησε να λάβει τα τεύχη δηµο̟ράτησης του εν λόγω έργου. 
3. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Ιωάννης Σ. Αθανασίου», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση δεκαέξι τοις εκατό 
(16,00%). 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε “να γίνει δεκτή η ένσταση του κ. Αθανασίου, αλλιώς να 
ακυρωθεί ο διαγωνισµός και να δηµο̟ρατηθεί εκ νέου. Να ελεγχθεί η ̟ρακτική της υ̟ηρεσίας για 
τυχόν ̟αραλείψεις ή µεροληψία και να δοθούν όλα τα υ̟άρχοντα στοιχεία στην δηµοσιότητα και 
τον αρµόδιο εισαγγελέα”. 
 

     Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 888 
 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας σε ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκ̟ολιτιστικού και Oικολογικού Συλλόγου 
Υψηλάντη Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1895/25-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας 
̟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 διάθεση ̟ίστωσης 2.000 € µε Φ.Π.Α., για την συµµετοχή  της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στις εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει o Εκ̟ολιτιστικόs 
και Οικολογικός Σύλλογος Υψηλάντη Βοιωτίας, µε θέµα «Κω̟αΐδα-στο χτες και στο 
σήµερα», ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό Παρασκευή 12-09-14 έως Κυριακή 21-09-2014, 
στον Υψηλάντη Βοιωτίας και θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ 
έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». 
 
Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ̟οσό των 7.400 €, εκ των ο̟οίων η 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την ̟αρακάτω δα̟άνη: 
 

1. Μουσική ε̟ιµέλεια-Ηχητική κάλυψη 1.000 € 

2 Φωτισµός εκδηλώσεων 1.000 € 

                                            Σύνολο:     2.000 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 889 

 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης για εξόφληση ̟οσού για την 
̟αραλλαγή δικτύου ∆ΕΗ, για την υλο̟οίηση του έργου της ΣΑΕΠ 766 µε τίτλο 
«Αταλάντη – Όρια Νοµού Ν.Α. Φθιώτιδας».  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
85999/2619/25-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει την δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 3.907,03€ για την ̟αραλλαγή 
δικτύου ∆ΕΗ, για την υλο̟οίηση του έργου της ΣΑΕΠ 766 µε τίτλο «Αταλάντη – Όρια 
Νοµού Ν.Α. Φθιώτιδας», σε βάρος του έργου µε γενικό τίτλο: «Εξόφληση οφειλών των 
̟ροηγουµένων ετών α̟ό εκτελεσθείσες εργασίες, ληξι̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις, 
δικαστικές α̟οφάσεις, αναθεωρήσεις έργων, Ο.Κ.Ω διαφόρων έργων, λογαριασµούς 
τόκων διαφόρων έργων κλ̟»  (̟ιστώσεις Κ.Α.Π. Π.Ε. Φθιώτιδας). 
2. Να ασκηθούν, µετά α̟ό ̟ρόταση του Προέδρου, τα νόµιµα µέσα κατά της ∆.Ε.Η., 
για να ε̟ανεισ̟ραχθεί το ̟οσό το ο̟οίο καταβάλλει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
για εκτελούµενες εργασίες, για τις ο̟οίες έχει ευθύνη και υ̟οχρέωση εκτέλεσης η ∆.Ε.Η. 
και διορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον κ. Ευθύµιο 
Καραΐσκο, Νοµικό Σύµβουλο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροκειµένου να 
̟ροβεί στις α̟αραίτητες ενέργειες άσκησης σχετικής αγωγής.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 890 
 

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): 
«Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
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85736/2617/25-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Κατά τη συνεδρίαση, ο ̟αριστάµενος Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος Ευθύµιος Καραΐσκος, εξέφρασε την ά̟οψη ότι λόγω της σοβαρότητας 
του θέµατος και για λόγους ισονοµίας και ίσης αντιµετώ̟ισης ως ̟ρος τον χειρισµό του 
θέµατος (Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 
578.100,00 € µε Φ.Π.Α.), καθίσταται σκό̟ιµο η συνέχιση και η ολοκλήρωση του εν λόγω 
διαγωνισµού να α̟οφασιστεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή µε τη νέα της σύνθεση, µετά την 
01/09/2014.  

Στη συνέχεια, ο κ. Νάσης δικηγόρος της εταιρείας «NEXT COM A.E.» δήλωσε ότι 
̟ρόκειται για τυ̟ική διαδικασία και ενδεχόµενη έγκριση του ̟ρακτικού 2 της 
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού δεν θα ε̟ηρέαζε την εξέλιξη του διαγωνισµού και σε καµία 
̟ερί̟τωση δεν δεσµεύει την νέα Περιφερειακή Αρχή.  

Ο κ. Αντωνό̟ουλος διευκρίνισε στην Ε̟ιτρο̟ή ότι, εάν ληφθεί α̟όφαση για 
̟αράταση ισχύος των ̟ροσφορών, αυτή να είναι τρίµηνη. 

Μετά α̟ό ολιγόλε̟τη διακο̟ή της συνεδρίασης και διαλογική συζήτηση και 
ε̟ειδή, κατά τη κρίση της Ε̟ιτρο̟ής, σε κάθε ̟ερί̟τωση ο εν λόγω διαγωνισµός ̟ρέ̟ει 
να συνεχιστεί, αφού, η Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι 
ζήτηµα διαχρονικό και ̟ρος το συµφέρον της Περιφέρειας, για τη ̟ροσέλκυση 
ε̟ενδύσεων ̟ου θα συνε̟άγεται και τη τουριστική ανά̟τυξη της ̟εριοχής, ο̟ότε µε τη 
συνέχιση του εν λόγω διαγωνισµού, εξυ̟ηρετείται το δηµόσιο συµφέρον, δοθέντος όµως 
ότι η εν λόγω ̟εριφερειακή ̟ερίοδος λήγει στις 31/08/2014, καθίσταται σκό̟ιµο η 
συνέχιση και η ολοκλήρωση του διαγωνισµού να α̟οφασιστεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή µε τη 
νέα της σύνθεση, µετά την 01/09/2014 και δεδοµένου ότι, τα χρονικά όρια της ισχύος 
των ̟ροσφορών έχουν τεθεί υ̟έρ των διαγωνιζοµένων, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
   α̟οφασίζει οµόφωνα 

1. Να αναβληθεί η λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος αυτού, για τη συνεδρίαση της 
Ε̟ιτρο̟ής, µετά την 01/09/2014. 
2. Τη συνέχιση του διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας) «Προβολή θεµατικών µορφών 
τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟έραν του ανωτάτου ορίου χρόνου 
̟αράτασης ισχύος των ̟ροσφορών, ̟ου λήγει την 1/09/2014, για ε̟ι̟λέον διάστηµα 
τριών µηνών, ήτοι µέχρι 31/12/2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 891 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 3426/24-
07-2014 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 
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Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.) σε βάρος των 
̟ιστώσεων Π/Υ του έτους 2014 της Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
1) ̟οσό 1.000,00 €, στο όνοµα του υ̟ολόγου Βασιλάκη Γεώργιου, υ̟αλλήλου της 
Β’/θµιας Εκ̟αίδευσης Λιβαδειάς, για την κάλυψη δα̟ανών διακίνησης συνήθης 
ταχυδροµικής αλληλογραφίας. Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 823. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2014, 
2) ̟οσά 1.500,00 € και 500,00 €, στο όνοµα του υ̟ολόγου Τζάλιου ∆ηµήτριου, 
υ̟αλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας, για την κάλυψη 
δα̟ανών διακίνησης συνήθης ταχυδροµικής αλληλογραφίας και της αλληλογραφίας 
µε την υ̟ηρεσία ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ αντίστοιχα. Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 
ΚΑΕ 823. Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2014, 
3) ̟οσό 1.000,00 €, στο όνοµα του υ̟ολόγου Μ̟αρτατίλα ∆ηµήτριου, υ̟αλλήλου της 
∆/νσης Αγροτικής Ανά̟τυξης Π.Ε. Βοιωτίας, για την κάλυψη δα̟ανών διακίνησης 
συνήθης ταχυδροµικής αλληλογραφίας. Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 823. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 892 
 

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης του υ̟οέργου «Α̟οκατάσταση 
οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 5 – Πυρά Μαυρολιθάρι», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86032/5532/25-07-2014 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: 
α) την δηµο̟ράτηση του υ̟οέργου: «Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της 
ΕΠ.Ο. 5 – Πυρά Μαυρολιθάρι», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
µε τρό̟ο ε̟ιλογής το σύστηµα ̟ροσφοράς µε ενιαίο ̟οσοστό έκ̟τωσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 του Π.∆. 609/85 και το άρθρο 5 του Ν. 3669/08, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά συµβατικά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη ̟οσού 30.000€ µε Φ.Π.Α., α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΕΠ 066 (109/2014 α̟όφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου), για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής δηµο̟ρασίας και την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 893 

 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης του υ̟οέργου «Βελτίωση ε̟αρχιακού 
δρόµου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας Β Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
80.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86043/5535/25-07-2014 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 
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         α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του υ̟οέργου «Βελτίωση ε̟αρχιακού δρόµου Κονιάκου – Κάτω 
Μουσουνίτσας Β Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε 
τρό̟ο ε̟ιλογής το σύστηµα ̟ροσφοράς µε ενιαίο ̟οσοστό έκ̟τωσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 του Π.∆. 609/85 και το άρθρο 5 του Ν. 3669/08, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά συµβατικά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη ̟οσού 80.000 € µε Φ.Π.Α., α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΕΠ 066 (109/2014 α̟όφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου), για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής δηµο̟ρασίας και την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 894 

 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης του υ̟οέργου «Α̟οκατάσταση ζηµιών 
στην γέφυρα ̟εριοχή Λευκαδιτίου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 44.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86048/5538/25-07-2014 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: 
α) την δηµο̟ράτηση του υ̟οέργου «Α̟οκατάσταση ζηµιών στην γέφυρα ̟εριοχή 
Λευκαδιτίου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 44.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε τρό̟ο ε̟ιλογής 
το σύστηµα ̟ροσφοράς µε ενιαίο ̟οσοστό έκ̟τωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 
609/85 και το άρθρο 5 του Ν. 3669/08, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά συµβατικά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη ̟οσού 44.000 € µε Φ.Π.Α., α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΕΠ 066 (109/2014 α̟όφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου), για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής δηµο̟ρασίας και την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 895 

 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης του υ̟οέργου «Α̟οκατάσταση 
οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 14 - Τρίκορφο», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
46.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86052/5541/25-07-2014 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: 

ΑΔΑ: 6Κ547ΛΗ-Δ5Ν



 40 

α) την δηµο̟ράτηση του υ̟οέργου «Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της 
ΕΠ.Ο. 14 - Τρίκορφο», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 46.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε τρό̟ο 
ε̟ιλογής το σύστηµα ̟ροσφοράς µε ενιαίο ̟οσοστό έκ̟τωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 
του Π.∆. 609/85 και το άρθρο 5 του Ν. 3669/08, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά συµβατικά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη ̟οσού 46.000 € µε Φ.Π.Α., α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΕΠ 066 (109/2014 α̟όφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου), για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής δηµο̟ρασίας και την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 896 
 

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση ̟ρακτικού δηµο̟ρασίας – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών 
για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της 
Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.500.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
79876/6033/10-07-2014 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 
1. Εγκρίνει το α̟ό 8-07-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 2.500.000,00 €, ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής 
των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ̟ενήντα οκτώ κόµµα 
τετρακόσια εβδοµήντα δύο τοις εκατό (58,472%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 897 

 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση, υ̟ό ̟ροϋ̟οθέσεις, για την συνέχιση του ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για το Τµήµα ∆ της αριθµ.4376/18-03-2014 ̟ροκήρυξης µε 
την διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης για την «Παροχή Υ̟ηρεσιών για τον α̟ό 
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 13511/28-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Ο Πρόεδρος τόνισε στα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής την αναγκαιότητα διενέργειας της 
διαδικασίας µε δια̟ραγµάτευση για την ανάθεση του έργου ̟ου α̟οτελεί ανωτέρα βία, 
λόγω του κατε̟είγοντος, διότι: α) α̟ό τις ενδείξεις των δακο̟αγίδων δια̟ιστώνεται 
ήδη η ̟ροσβολή του ελαιοκάρ̟ου στο Τµήµα ∆ και ως εκ τούτου η έναρξη των 
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ψεκασµών έστω και καθυστερηµένα είναι αναγκαία, β) η µη εφαρµογή ψεκασµών στο 
εν λόγω τµήµα θα ̟ροκαλέσει ολική καταστροφή του ελαιοκάρ̟ου του, διότι το έντοµο 
θα µεταναστεύσει α̟ό τα άλλα τµήµατα στα ο̟οία εφαρµόζονται ψεκασµοί στο Τµήµα 
αυτό, γ) τα χρονικά ̟εριθώρια για την εκ νέου ̟ροκήρυξη διαγωνισµού για το Τµήµα 
αυτό έχουν ̟λέον εκλείψει, αφού δια̟ιστώνεται ήδη η δακο̟ροσβολή του ελαιοκάρ̟ου 
στο Τµήµα αυτό, και δ) υ̟άρχουν έντονες διαµαρτυρίες α̟ό ελαιο̟αραγωγούς και 
φορείς α̟ό ελαιοκοµικές ̟εριοχές των ο̟οίων τα ελαιόδεντρα είναι στο Τµήµα ∆ και 
δηµιουργείται ̟λέον µείζον κοινωνικό θέµα. 
Κατό̟ιν των ανωτέρω και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας της δια̟ραγµάτευσης για το Τµήµα ∆ (Πρώην 
Ε̟αρχία Θηβών) της αριθµ. 4376/18-07-2014 ̟ροκήρυξης για την «Παροχή Υ̟ηρεσιών 
για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε Φ.Π.Α.. 
2. Εξουσιοδοτεί, λόγω της ανωτέρας βίας ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό το κατε̟είγον των 
ψεκασµών των ελαιοδέντρων, την ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας, να 
̟ροβεί στην ε̟ιλογή αναδόχου µε την διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 2, αρ.13 του Ν.2286/1995 και τα Π.∆. α) 60/2007 και β) 118/2007, χωρίς 
δηµοσίευση και χωρίς καµία τρο̟ο̟οίηση των όρων της αρχικής ̟ροκήρυξης, µετά α̟ό 
̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης θα γίνει 
µετά 10 ηµέρες α̟ό την ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους υ̟οψηφίους 
αναδόχους κατά τον Νόµο. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 898 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση αντικατάστασης ανα̟ληρωµατικού µέλους τριµελούς ε̟ιτρο̟ής 
αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών 
δια̟ραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3582/28-07-
2014 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 
Αντικαθιστά τον κ. Πα̟αδήµο Αθανάσιο (κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, µε 
βαθµό Γ΄), ανα̟ληρωµατικό µέλος της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας, ̟ου συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 151/10-02-2014 α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λόγω ε̟ικείµενης 
συνταξιοδότησής του, µε την κ. Πατραµάνη Φωτεινή (κλάδου ΠΕ Μηχ/κων 
Περιβάλλοντος, µε βαθµό Ε΄), σύµφωνα µε το α̟ό 23-07-2014 ̟ρακτικό διενέργειας της 
δηµόσιας κλήρωσης. 
Κατά τα λοι̟ά ισχύει η ε̟ιτρο̟ή ό̟ως είχε ορισθεί µε την υ̟. αριθµ. 151/10-02-2014 
α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 899 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3583/28-07-
2014 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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥ/ΣΜΟ
Σ 

(ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. σε 

ΕΥΡΩ) 

   1 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού 
εξο̟λισµού  των µηχανηµάτων και  οχηµάτων της  ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟ

ΚΙΝΗΤ
ΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΗΜΕΡΟ
ΜΗΝΙΑ 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΦΟΡΤΗΓΟ KHI 
4379 

Καθρέ̟τηςοροφ
ής, βίδες, 
τσιµούχες 

6/6/2014 47,10 

ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Σ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΥ 
3152 

Φίλτρο-
̟ινακίδες 
αντανακλαστικέ
ς 

6/6/2014 34,00 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 
3154 

Νύχια,̟είροι, 
ασφάλειες 

14/7/2014 428,27 

   ΣΥΝΟΛΟ 
1Ο 

509,37 

ΗΜΙΦΟΡΤΗ
ΓΟ 

ΚΗΥ 
3753 

Ταµ̟ούρα, 
σιαγώνες, 
φίλτρα, µ̟ουζί, 
φλάντα 

16-7-2014 269,37 

   ΣΥΝΟΛΟ 
2Ο 

269,37 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   778,74 

Σχετ. τα υ̟΄ αριθµ. 3478/22-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   

778,74 ευρώ 
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Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1321 

2 δα̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή 
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης 
∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 6/6/2014 ΚΗΙ 4379 246,00 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

6/6/2014 ΚΥ 3152 221,40 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ-
ΛΕΠΙ∆ΕΣ 

26/6/2014 ΚΥ 9400 196,80 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ-
ΛΕΠΙ∆ΕΣ 

26/6/2014 ΚΗΥ 9390 36,90 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 17/7/2014 ΚΥ 459 1.599,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 
(1Ο) 

2.300,10 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 18/7/2014 ΚΗΥ 3753 541,20 

  ΣΥΝΟΛΟ 
(2Ο) 

541,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2.841,30 

Σχετ. τα υ̟΄αριθµ. 3478/22-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0861 

2.841,30 ευρώ 

3 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών και λοι̟ών ειδών για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της ΠΕ Ευρυτανίας.  

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙA 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ 

6/6/2014 ΚΗΙ 4379 ΛΑ∆Ι  60,02 

6/6/2014 ΚΥ 3152 ΛΑ∆Ι  300,12 

6/6/2014 ΚΥ 3152 ΛΑ∆Ι  6,00 

8/7/2014 ΚΗΥ 9376 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ  60,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 
1Ο) 

426,14 

7/3/2014 ΚΥ 3151 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  450,38 

7/3/2014 ΚΥ 3151 ΓΡΑΣΟ  44,04 

24/3/2014 ΚΥ 3151 ΓΡΑΣΟ  44,04 

19/2/2014 ΚΗΥ 9400 ΛΑ∆Ι  128,11 

19/2/2014 ΚΗΥ 9400 ΛΑ∆Ι  35,09 

1.397,92 ευρώ 
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Σχετ. τα υ̟.αριθµ. 3478/22-7-2014 και 3376/15-7-2014 έγγραφα 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1511 

3/2/2014 ΚΥ 457 ΛΑ∆Ι  81,57 

3/2/2014 ΚΥ 457 ΛΑ∆Ι  35,09 

9/1/2014 ΚΥ 460 ΓΡΑΣΟ  44,04 

9/1/2014 ΚΥ 460 ΛΑ∆Ι  85,80 

9/1/2014 ΚΥ 3154 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  23,62 

   ΣΥΝΟΛΟ 
2Ο) 

971,78 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

   1.397,92 

4 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια µίας κλειδαριάς και ενός σύρτη 
̟όρτας για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. το υ̟.αριθµ. 3524/24-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1699 

50,00 ευρώ 

5 δα̟άνη για την Μυοκτονία στο κτίριο του Ο.Α.Ε.∆. ̟ου 
συστεγάζονται το ΚΕ.∆.∆.Υ., το ΚΕ.ΣΥ.Π. το Γραφείο Σχολικών 
∆ραστηριοτήτων και το Αρχείο της Π.Ε. Ευρυτανίας  
Σχετ. το υ̟.αριθµ. και 3524/24-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0879 

300,00 ευρώ 

6 δα̟άνη για 10 ρόµ̟ες εργασίας υφασµάτινες για τις ανάγκες της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ευρυτανίας  
Σχετ. το υ̟.αριθµ. και 3524/24-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1421 

147,60 ευρώ 

7 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια Ειδών κτηνιατρικής (φιαλίδια 
αιµοληψίας 2500 τεµ.), (φιαλίδια µε αντι̟ηκτικό 500 
τεµ.),(βελόνες 1000 τεµ.),(υ̟οδοχείς 100 τεµ), (ουροσυλλέκτες 200 
τεµ) για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευρυτανίας 
Σχετ. το υ̟.αριθµ. και 3524/24-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1214 

568,88 ευρώ 
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8 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ̟έντε (5) µνήµες Η/Υ µε τα εξής 
τεχνικά στοιχεία:  5Χ5 GB DDR2 PC2- 5300 (667 MHZ) NON-ECC 
αξίας 184,50 ευρώ για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας δώδεκα (12) UPS αξίας 236,90 ευρώ και 
ογδόντα (80) antivirus αξίας 1.036,15 ευρώ για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Ευρυτανίας  
Σχετ. τα υ̟.αριθµ. 3376/15-7-2014 και 3524/24-7-2014 έγγραφα 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1723 

1.457,55 ευρώ 

9 δα̟άνη για την εκτύ̟ωση εντύ̟ων – µ̟λόκ τα ο̟οία είναι 
α̟αραίτητα για την ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Σχετ. το υ̟.αριθµ. και 3524/24-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0843 

  159,90 ευρώ 

10 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (φωτιστικά 
φθορίου-λάµ̟ες) για τις ανάγκες του κεντρικού καταστήµατος 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. το υ̟΄αριθµ. και 3376/15-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1311 

  111,28 ευρώ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 900 

 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης 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. 3447/28-07-
2014 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: 
Α. 1) τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης για αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 
1)  ̟οσό 74,50 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
843, για αγορά Toner για τις ανάγκες του γραφείου του κ. Περιφερειάρχη. 
2) ̟οσό 450,18 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861,1321, για αγορά ανταλλακτικών (ό̟ως αυτά εµφαίνονται στην ̟ροσφορά) και 
εργασία για το ΚΗΥ 6114 αυτ/του τύ̟ου SUZUKI (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
5641/21-07-2014). 
3) ̟οσό 227,89 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 
861,1321, για αγορά ανταλλακτικών (ό̟ως αυτά εµφαίνονται στην ̟ροσφορά) και 
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εργασία για το ΚΗΗ 4466 αυτ/του τύ̟ου DAIHATSU (έγγραφο ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών 5739/23-07-2014). 
4) ̟οσό 128,99 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861,1321, για αγορά ανταλλακτικών (ό̟ως αυτά εµφαίνονται στην ̟ροσφορά) και 
εργασία για το ΚΗΥ 6226 αυτ/του τύ̟ου SUZUKI (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
5642/21-07-2014). 
5) ̟οσό 129,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861,1321, για αγορά ανταλλακτικών(ό̟ως αυτά εµφαίνονται στην ̟ροσφορά) και 
εργασία για το ΚΗΥ 6223 αυτ/του τύ̟ου MERCEDES (ηµιφορτηγό) (έγγραφο 
∆ιεύθυνσης Μεταφορών 5643/21-07-2014). 
6) ̟οσό 902,50 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
831, για ̟ληρωµή στην ∆ΕΥΑΛ για την το̟οθέτηση µιας νέας ̟αροχής νερού για την 
υδροδότηση της δεξαµενής ̟υρόσβεσης στο κτίριο parking του ∆ιοικητηρίου Βοιωτίας 
(έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 2863/9/07/2014). 
7) ̟οσό 700,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
843, για φωτοτυ̟ίες σχεδίων και συµβατικών τευχών µελετών (έγγραφο ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων 2878/10/07/2014). 
8) ̟οσό 180,20 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1699, για κατασκευή 11 σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
(έγγραφο της  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 4759/20/06/2014 και α̟ευθείας ανάθεση 
στην οικονοµικότερη ̟ροσφορά). 
9) ̟οσό 2583,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 879, για την ετήσια υ̟οχρεωτική διακρίβωση των εγκατεστηµένων µηχανηµάτων 
δύο αυτοµάτων γραµµών στο ΚΤΕΟ Βοιωτίας (έγγραφο του 174/3/07/2014) και 
α̟ευθείας ανάθεση στην «ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ο.Ε.». 
10) ̟οσό 535,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 851, για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση ̟ερσίδων αλουµινίου για τις ανάγκες του 
∆ιοικητηρίου Π.Ε. Βοιωτίας (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 2975/15/07/2014). 
11) ̟οσό 624,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 1723, για αγορά Η/Υ για τις ανάγκες του γραφείου του Θεµ. Αντι̟εριφερειάρχη, 
(έγγραφο του 18/07/2014). 
12) ̟οσό 143,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 869,1329, για αναγόµωση  των ̟υροσβεστήρων του ΚΤΕΟ Βοιωτίας, και α̟ευθείας 
ανάθεση στην οικονοµικότερη ̟ροσφορά. 
13) ̟οσό 990,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
5244, για αγορά σετ δειγµατοληψίας εγκεφάλου βοοειδών και υ̟οδήµατα κνήµης για 
ΜΣΕ, για τις ανάγκες του τµήµατος Κτηνιατρικής (έγγραφο του 12578/ 14/07/2014) 
και α̟ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη ̟ροσφορά. 
14) ̟οσό 183,27 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 894, για ̟ληρωµή του δικηγόρου Στέργιου Λυµ̟ερδό̟ουλου για ̟αράσταση και 
σύνταξη υ̟οµνήµατος ενώ̟ιον του µονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. 
15) ̟οσό 183,27 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 894, για ̟ληρωµή του δικηγόρου Βασιλείου Ιωάννη Σοφιώτη για ̟αράσταση και 
σύνταξη υ̟οµνήµατος ενώ̟ιον του µονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. 
16) ̟οσό 183,27 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 894, για ̟ληρωµή της δικηγόρου Μαρίας Σ. Καλοµοίρη για ̟αράσταση και 
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σύνταξη υ̟οµνήµατος ενώ̟ιον του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς για την υ̟όθεση Χρήστου 
Πούλια. 
17 ̟οσό 104,55 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
894, για ̟ληρωµή της δικηγόρου Μαρίας Σ. Καλοµοίρη για σύνταξη, κατάθεση και 
̟ροσδιορισµό ανακο̟ής κατά της υ̟΄ αρίθµ. 227/2014 διαταγής α̟όδοσης µισθίου και 
διαταγής ̟ληρωµής της Ειρηνοδίκου Λιβαδειάς. 
18) ̟οσό 369,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 894, για ̟ληρωµή της δικηγόρου Μαρίας Σ. Καλοµοίρη για σύνταξη δύο 
γνωµοδοτήσεων µε θέµα «Παροχή κτηµατολογικών στοιχείων σε δικαστικούς 
ε̟ιµελητές καθώς και για την διόρθωση τίτλων κυριότητας αναδασµού». 
19) διάθεση ̟οσού 2.110,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 342, για ̟ληρωµή 
µισθοδοσίας ε̟οχικού ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση 8 µηνών για την αντιµετώ̟ιση 
εκτάκτων και ε̟ειγουσών αναγκών του τοµέα Κτηνιατρικής - ∆ιεύθυνση Υγείας των 
ζώων στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας (έγγραφο της 1882/83007/26/ 
06/2014 και σύµφωνα µε την 425/155693/13/12/2013 Α∆Α ΒΛΓΨΒ-Ζ15 α̟όφαση 
γενικού γραµµατέα Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων). 
20) διάθεση ̟οσού 395,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 352, για ̟ληρωµή 
ασφαλιστικών εισφορών ε̟οχικού ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση 8 µηνών για την 
αντιµετώ̟ιση εκτάκτων και ε̟ειγουσών αναγκών του τοµέα Κτηνιατρικής - ∆ιεύθυνση 
Υγείας των ζώων στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας (έγγραφο της 
1882/83007/26/06/2014 και σύµφωνα µε την 425/155693/13/12/2013 Α∆Α ΒΛΓΨΒ-
Ζ15 α̟όφαση γενικού γραµµατέα Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων). 
21) διάθεση ̟οσού 30.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 711, για ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών εξόδων των υ̟αλλήλων της Π.Ε. Βοιωτίας κατά το έτος 2014. 
 
Α. 2) ∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 799/16-7-2014 (Πρακτικό 19/2014, θέµα 21ο ) α̟όφασή 
της, ως ̟ρος το ̟οσό της δα̟άνης µε α/α Α 1.4, ̟ου αφορά αµοιβή του δικηγόρου 
Αργυρίου Ματθαίου Μάνθου για ̟αράστασή του στο τµήµα Ε’ του Συµβουλίου 
Ε̟ικρατείας την 5-03-2014 και σε κάθε αναβολή αυτής για την υ̟όθεση - έφεση της Ο.Ε. 
«Οικοδοµικές Ε̟ιχειρήσεις Στέφανος και Τζανέτος Ρουµ̟έας Ο.Ε» και της α̟οφάσεως 
206/2004 του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, α̟ό το εσφαλµένο «982,00 €» στο ορθό 
«1207,86€». 
 
Β. Τις ̟αρακάτω δα̟άνες, για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, ως 
εξής: 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

3ος Λογαριασµός του 
έργου «Κατασκευή 

α̟οδυτηρίων Ελλο̟ίας» 

Κ/ΞΙΑΣ ∆. 
ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-

Χ.ΠΑΠΑΘΩΜΑ 

071 9482 40.535,79 

1ος Λογαριασµός του 
έργου 

«Το̟οθέτηση στηθαίων 
στο οδικό δίκτυο ΠΕ 

Βοιωτίας.» 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΨΗΣ 071 9771 40.221,00 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 901 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού δηµόσιου διεθνή 
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολείων 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3674/28-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄ αριθµ. 2/17-07-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού δηµόσιου 
διεθνή διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων 
σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση και 
αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων, οι ̟ροσφορές 
των ο̟οίων κρίθηκαν α̟οδεκτές βάσει των αριθµ. 702/2014 και 726/2014 α̟οφάσεων 
της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
2. Αναδεικνύει µειοδότες της ανάθεσης υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, διότι οι ̟ροσφορές τους 
είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και κρίνονται οικονοµικά συµφέρουσες, 
τους ̟αρακάτω: 
 

 

Αριθµός 
τµήµατος 

της 
διακήρυξης 

Μειοδότης 
 

Ηµερήσιο 
κόστος σε 

€ 
 

1 1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε. 1160,87 

2 5 Μ̟εκερίδης & Σια Ο.Ε. 152,88 

3 6 Αφοί ∆ρόσου Ο.Ε. 206,49 

4 8 Τεµ̟λαλέξης Γεώργιος 30,00 

5 9 Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 45,50 

6 10 Γκαβαλίνης Ηλίας 88,43 

7 11 Φέκας Θεόδωρος 82,96 

8 12 Πα̟ασάρας Ανδρέας 67,09 

9 13 Τεµ̟λαλέξης Γεώργιος 20,16 

10 14 Γουργιώτης Χρήστος 69,72 

11 16 Αλεξανδρής Κων/νος 38,74 

12 17 Έλληνας Γεώργιος 41,91 

13 18 Ντάσιος Αθανάσιος 16,53 

14 19 Κολοβός Χρήστος 10,95 

15 21 Σιά̟̟ας Κων/νος 39,20 

16 22 Αυγέρης Ηλίας 119,75 

17 24 Κλασίνας Κων/νος 66,37 

18 25 Μ̟εκερίδης & Σια Ο.Ε. 91,44 

19 26 Αλαµάνης Ηλίας 29,44 
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20 27 Καµήτσος Νικόλαος 30,05 

21 28 Καραµήτρος Κων/νος 21,93 

22 30 Μ̟εκερίδης & Σια Ο.Ε. 21,12 

23 31 Μ̟εκερίδης & Σια Ο.Ε. 15,92 

24 32 Μ̟εκερίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. 12,76 

25 33 Μ̟εκερίδης & Σια Ο.Ε. 24,32 

26 35 Γεωργούλας Νικόλαος 68,80 

27 36 Αναστασίου Στυλιανός 39,87 

28 39 Μ̟εκερίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. 21,11 

29 41 Κιλτσό̟ουλος ∆ηµήτριος 43,34 

30 42 Έλληνας Γεώργιος 41,10 

31 44 Γιαννάκος Κων/νος 40,75 

32 45 Πολίτης Γεώργιος 61,40 

33 47 Ζακώνης Γεώργιος 36,68 

34 48 Μόσχος Γεώργιος 22,84 

35 49 Λύκος Ιωάννης 22,01 

36 50 Έλληνας Γεώργιος 13,84 

37 51 Σαµαράς Γεώργιος 17,39 

38 52 Τσατσούλας ∆ηµήτριος 31,91 

39 53 Κατό̟ης Χρήστος 50,00 

40 55 Ζακώνης Γεώργιος 22,92 

41 56 Μαγκλάρας ∆ηµήτριος 14,87 

42 57 Σαµαράς Γεώργιος 22,50 

43 58 Μιχαήλ Αναστάσιος 21,08 

44 59 Παρδάλης Κωνσταντίνος 36,34 

45 60 Τσατσούλας ∆ηµήτριος 32,43 

46 61 Μόσχος Γεώργιος 18,60 

47 63 Τσάντζαλου Χρυσούλα 32,02 

48 64 Παρδάλης Κων/νος 82,87 

49 65 Σαµαράς Γεώργιος 92,66 

50 66 Κολλιάτος Ιωάννης 87,99 

51 71 Αγγελάκης Ιωάννης 47,64 

52 72 Αγγελάκης Ιωάννης 47,08 

53 73 Γκριτζά̟ης Κων/νος 89,94 

54 74 Κόντου Αικατερίνη 211,44 

55 76 Αγγελάκης Ιωάννης 22,63 

56 77 Ρεντίφη Αναστασία 147,83 

57 80 Καρακοβούνης Ανδρέας 33,77 

58 81 Μ̟έλλος Τριαντάφυλλος 24,75 

59 82 Αχµατιώτης Ιωάννης 26,87 

60 83 Ευαγγελίου ∆έσ̟οινα 69,26 

61 84 Καστανάς Ιωάννης 39,37 

62 86 Αχµατιώτης Ιωάννης 23,90 

63 89 Καραµήτρου Σοφία 36,64 
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3. Εγκρίνει: 
α) την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού για τα τµήµατα 2,3 και 4 της διακήρυξης, 
β) την ε̟ιλογή µειοδότη µε την διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης για τα τµήµατα 54 και 
75, για τα ο̟οία έχουν υ̟οβληθεί ισότιµες ̟ροσφορές, σύµφωνα µε το άρθρο 14 
̟αράγραφο 4 της διακήρυξης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 902 

 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση ̟ρακτικού 4 της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ανοιχτού δηµόσιου 
διεθνή διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3444/25-07-
2014 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 υ̟΄ αριθµ. 4/22-07-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού 
ανοιχτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015, ̟ου 
αφορά στην α̟οσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
των τεχνικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων αναδόχων. 
2. Α̟οδέχεται τις ̟ροσφορές των ̟αρακάτω υ̟οψηφίων, οι ο̟οίοι, µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και των τεχνικών τους ̟ροσφορών συνεχίζουν στο ε̟όµενο στάδιο 
του διαγωνισµού, ήτοι «άνοιγµα οικονοµικών ̟ροσφορών. 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

στα ο̟οία έχουν 
υ̟οβληθεί ̟ροσφορές 

1 ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 118,119 

2 
ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

ΘΗΒΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 118,119 

 
3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε δια̟ραγµάτευση τιµής και 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 ̟αρ.η του Π.∆. 118/2007 για τα τµήµατα του διαγωνισµού 
2,4,5,6,12,40,48,76,77,78,80,83,84 (οι ̟ροσφορές των συµµετεχόντων στα τµήµατα αυτά 
Γρούντας Σ̟. Γεώργιος, Ταµ̟ουρατζής Φίλι̟̟ος, ΚΤΕΛ Ε̟αρχίας Θηβών, Τσότρας 
Νικ. & ΣΙΑ ΕΕ, AG.N TRAVEL έγιναν α̟οδεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  
συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροσφορών) για τα ο̟οία έχει υ̟οβληθεί µόνο µία 
̟ροσφορά και δεδοµένου ότι δεν υ̟άρχουν συγκριτικά στοιχεία και κατά συνέ̟εια 
ε̟αρκής ανταγωνισµός. 
4. Εγκρίνει την συνέχιση του ε̟αναλη̟τικού διαγωνισµού µε την διαδικασία της 
δια̟ραγµάτευσης για τα τµήµατα, για τα ο̟οία δεν υ̟οβλήθηκε καµία ̟ροσφορά, ήτοι 
τα τµήµατα: 1,3,7,9,10,11,14-39,41,42,43,46,50,51,53,55,57,59,64,66,67,70,71,72,73,88,91, 
93,95,96,114,117. Ο διαγωνισµός για τα συγκεκριµένα τµήµατα λόγω του γεγονότος ότι 
δεν υ̟οβλήθηκε καµία ̟ροσφορά θεωρείται άγονος (αρ. 25 Π.∆. 60/2007 ̟αραγ. 1. α.) 
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και α̟οφασίζεται η ̟ροσφυγή στη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση της σύµφωνης γνώµης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 903 
 

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δωρεάν εκ̟όνησης µελέτης για την βελτίωση ανακαµ̟τόντων 
ελιγµών της οδικής αρτηρίας Αµφίκλεια - Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού, στα 
̟λαίσια της βασικής µελέτης  «Βελτίωση οδού Αµφίκλεια – Χιονοδροµικό Κέντρο», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86440/6599/28-07-2014 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 

1. Εγκρίνει την δωρεάν (χωρίς κανένα αντάλλαγµα) εκ̟όνηση της µελέτης για την 
βελτίωση τεσσάρων ανακαµ̟τόντων ελιγµών α̟ό την χ.θ. 3+000 έως χ.θ. 4+500 της 
οδικής αρτηρίας Αµφίκλεια - Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού µε αφετηρία την έξοδο 
α̟ό τον οικισµό της Αµφίκλειας, στα ̟λαίσια της βασικής µελέτης  «Βελτίωση οδού 
Αµφίκλεια – Χιονοδροµικό Κέντρο», Π.Ε. Φθιώτιδας α̟ό τον κ. Χρήστο Σαλόγιαννο, 
Το̟ογράφο Μηχανικό. 
Η ̟εριοχή µελέτης είναι οι τέσσερις ανακάµ̟τοντες ελιγµοί ̟ου βρίσκονται εντός 1,5 
χλµ. ̟ερί̟ου µετά το ̟έρας του συµβατικού αντικειµένου της µελέτης µε τίτλο 
«Βελτίωση οδού Αµφίκλεια – Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού» και θα εκ̟ονηθεί µαζί 
µε το αντικείµενο της α̟ό 13-12-2013 σύµβασης για την εκτέλεση της µελέτης «Βελτίωση 
οδού Αµφίκλεια – Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού». 
Στο αντικείµενο της µελέτης ̟εριλαµβάνονται: 
— Οριστική Συγκοινωνιακή Μελέτη. 
— Το̟ογραφική Μελέτη. 
— Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη. 
— Περιβαλλοντική Μελέτη. 
— Μελέτες ύδρευσης, α̟οχέτευσης κι αντι̟ληµµυρικής ̟ροστασίας των έργων.  
Ως ̟αραδοτέα της µελέτης νοούνται τα σχέδια και τα τεύχη των ανωτέρω µελετών ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις σχετικές ̟ροδιαγραφές της εφαρµοστέας νοµοθεσίας για κάθε 
κατηγορία και στάδιο µελέτης.   
2. Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή ε̟ίβλεψης και έγκρισης των ̟αραδοτέων της 
µελέτης µε τα ακόλουθα µέλη: 
α) Θωµο̟ούλου Ελένη 
β) Μούρτζος Γεώργιος 
γ) Λάζος Σ̟υρίδων 
Η ̟αραλαβή της µελέτης θα γίνει α̟ό την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η α̟οδοχή της δωρεάς θα γίνει α̟ό την Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατό̟ιν σχετικής εισήγησης της  
ε̟ιτρο̟ής ε̟ίβλεψης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 904 
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ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση ̟ρακτικού δηµο̟ρασίας – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού του έργου: «Ε̟είγοντα αντι̟ληµµυρικά έργα στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και 
τους συµβάλλοντες χείµαρρους σε αυτόν», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
3.500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
76116/5644/11-07-2014 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 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 1/10-07-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Ε̟είγοντα αντι̟ληµµυρικά έργα στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και τους συµβάλλοντες 
χείµαρρους σε αυτόν», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.500.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου 
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών  
και των εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση εξήντα ̟έντε τοις εκατό και 
σαράντα τέσσερα εκατοστά (65,44 %).     
   

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 905 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Αντι̟ληµµυρικές 
̟αρεµβάσεις στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και σε χείµαρρούς του».   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
76091/3174/28-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

    
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της ̟ροθεσµίας του έργου: «Αντι̟ληµµυρικές 
̟αρεµβάσεις στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και σε χείµαρρούς του», µέχρι 31-03-2015. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 906 

 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή του έργου: «Προµήθεια χρώµατος 
διαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας.   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86519/6603/28-07-2014 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 ̟οσού 50.000,00€, συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για την ̟ληρωµή του έργου: «Προµήθεια χρώµατος 
διαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας.   

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 907 
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ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή του έργου: «Βελτίωση ελιγµού στο 
ε̟αρχιακό δίκτυο στο Τ.Κ. Κρίκελλου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86532/6606/28-07-2014 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 ̟οσού 85.500,00€, συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για την ̟ληρωµή του έργου: «Βελτίωση ελιγµού στο 
ε̟αρχιακό δίκτυο στο Τ.Κ Κρίκελλου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 908 

 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή του έργου: «Βελτίωση ελιγµού στην 
ε̟αρχιακή οδό Κολάκα ̟ρος Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86526/6605/28-07-2014 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 ̟οσού 94.500,00€, συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για την ̟ληρωµή του έργου: «Βελτίωση ελιγµού στην 
ε̟αρχιακή οδό Κολάκα ̟ρος Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 909 

 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή του έργου: «Κατασκευή έργων  
α̟ορροής όµβριων υδάτων στον ε̟αρχιακό δρόµο ̟ρος Άγ. Ι. Θεολόγο  Θερµο̟υλών», 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86522/6604/28-07-2014 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 ̟οσού 18.000,00€, συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για την ̟ληρωµή του έργου: «Κατασκευή έργων  α̟ορροής 
όµβριων υδάτων στον ε̟αρχιακό δρόµο ̟ρος Άγ. Ι. Θεολόγο  Θερµο̟υλών», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 910 

 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη 
ε̟έκτασης λιµένα Αρκίτσας & Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86537/6607/28-07-2014 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 ̟οσού 118.822,42€, συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για την ̟ληρωµή της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη ε̟έκτασης 
λιµένα Αρκίτσας & Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 911 
 

ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3684/28-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
 

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

1 4η εντολή 
«Αντι̟ληµµυρικά έργα 

Π.Ε. Φθιώτιδας» 

Χρήστος 
Λεβεντάκος 

41.107,72 9459  

2 12η εντολή «Οδός 
Αταλάντη – όρια Νοµού 

Φθιώτιδας» 

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 136.220,10 9453  

3 3η εντολή «Εργασίες 
αντι̟ληµµυρικής 

̟ροστασίας αγροτικού 
δρόµου σε ̟εριοχή της 
τ.κ. Βαρδατών ∆ήµου 

Λαµίας»» 

ΝΤΟΥΒΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 

15.915,99 9776  

4 4η εντολή «Εργασίες 
αντι̟ληµµυρικής 

̟ροστασίας αγροτικού 
δρόµου σε ̟εριοχή της 
τ.κ. Βαρδατών ∆ήµου 

Λαµίας»» 

ΝΤΟΥΒΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 

29.675,13 9776  
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5 1η εντολή «Καθαρισµός 
ερεισµάτων και κο̟ή 
κλαδιών και δένδρων 
στο οδικό δίκτυο της 

Π.Ε. Φθιώτιδας» 

Γεώργιος 
Τσαµαδιάς 

69.828,88 9459  

6 3η εντολή «Συντήρηση 
Εθνικού δικτύου» 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ 

81.888,58 9459  

7 1η εντολή «Εργασίες 
καθαρισµού γερµανικής 

τάφρου Λαµίας» 

Κων/νος 
Γκουτζαµάνης 

24.267,41 9459  

8 16η εντολή «Οδός 
Γλύφας – Φανός Ν.Α. 

Φθιώτιδας» 

∆ΙΑΚΤΩΡ ΑΕ 89.391,70 9453  

9 10η εντολή 
«Παράκαµψη 

Μαλεσίνας Ν.Α. 
Φθιώτιδας» 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ 
ΑΤΕΕ 

62.423,45 9453  

10 1η εντολή «Αντι̟υρική 
̟ροστασία αλσυλλίου 

∆ήµου Στυλίδας» 

Κ/Ξ Γ. 
Καραντζούνης – 

Γ. Τσαµαδιάς 

7.446,40 9459  

11 1η εντολή 
«Α̟οκατάσταση ζηµιών 

α̟ό ̟ρόσφατες 
̟ληµµύρες στο Νοµό 

Φθιώτιδας» 

ΓΕΩ∆ΟΜΗ ΑΤΕ 12.861,73 9776  

12 1η & τελική εντολή 
«Καταγραφή της 

ενδηµικής σ̟άνιας και 
κινδυνεύουσας 

χλωρίδας της Οίτης» 

ΕΘΙΑΓΕ 14.145,00 9778  

13 27η εντολή «Βελτίωση 
δρόµου Γαρδίκι – 
Γραµµένη Οξυά» 

Κ/Ξ ΑΤΛΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ – 
ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ 

209.287,00 9453  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 912 

 
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση κατανοµής των αδιάθετων υ̟ολοί̟ων ̟ροηγουµένων ετών, α̟ό 
Ε̟ιχορηγήσεις Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη την υ̟’ αριθµ. 3417/28-07-
2014 εισήγηση του αρµόδιου Περιφερειακού Συµβούλου κ. Παναγιώτη Παρχαρίδη 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την κατανοµή των αδιάθετων υ̟ολοί̟ων ̟ροηγουµένων ετών, ̟οσού 
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67.648,13€ α̟ό Ε̟ιχορηγήσεις Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ως εξής: 

 

                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 

 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

 

ΦΕΚ.ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΥΠΗΡ.Α

ΤΟΜΩΝ 
 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗΣ 

 

ΕΣΤΙΑ 
ΜΗΤΕΡΑΣ-
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

 
Ν.Π.Ι.∆ 

 
 
 

836/19-3-2012 Τ.Β 

 
30 

 
7.000 ευρώ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ- 
ΑΓΙΟΣ  

ΒΛΑΣΙΟΣ-
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

 
 

Ν.Π.Ι.∆ 

 
 

1226/11-4-2012 
Τ.Β 

 

 
 

60 

 
 

10.021,77 ευρώ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
∆ΙΑΚΟΝΙΑ 

ΑΓΑΠΗΣ-ΘΗΒΑ 
 

 
 
 

Ν.Π.Ι.∆. 

 
 
 

1226/11-4-2013  
Τ.Β 

 

 
 
 

30 

 
 
 

5.826,00 ευρώ 

Ο.Χ.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ Ν.Π.Ι.∆ 
 

1226/11-4-2013 
Τ. Β 

 
 

20 5.000 ευρώ 

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ-
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙ

Ο    ΘΗΛΕΩΝ 

 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
1839/15-6-12 

Τ.Β 

45 9.000,36 ευρώ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ 

∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
1226/11-4-2013 

Τ.Β 
 

 
21 

 
4.000 ευρώ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΦΟΡΕΑ 
 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

 

ΦΕΚ.ΕΙ∆.ΠΙΣΤ. ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΥΠΗΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗΣ 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 

ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 
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ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ-
ΛΑΜΙΑ 

Ν.Π.Ι.∆. 26741/15-3-2011 –
Τ.Β 

 
 
 
 

60 6.000 ευρώ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

 
 

Μ.Κ.Ο. 

 
 

1907/15-6-2012 
 

  
 

1.000 ευρώ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΦΟΡΕΑ 
 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

 

ΦΕΚ. ΕΙ∆. ΠΙΣΤ ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΥΠΗΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗΣ 

 

ΑΓΙΟΙΑΝΑΡΓΥΡ
ΟΙ-

ΑΙΜΟ∆ΟΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ-

ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
 

Ν.Π.Ι.∆. 

 
 

1907/15-6-2012  
Τ.Β 

 
 

 
 
 
   

 
 

1.700 ευρώ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠ
ΟΥΛΕΙΟ 

ΜΠΑΛΕΙΟ & 
ΤΡΙΓΚΕΙΟ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ-
ΙΤΕΑ 

 
 

Ν.Π.Ι.∆. 

 
 

3037/29-11-2013 
Τ.Β 

 
 
        65 

 
 

13.800  ευρώ 

ΕΣΤΙΑΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Μ.Κ.Ο 

 
2298/16-9-2013 

Τ.Β 

 
19 

 
4.300 ευρώ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 913 
 

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση δα̟ανών και διάθεση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86566/4404/28-07-2014 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 
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Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη διάθεση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές,  
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 

 
1. α) ̟οσό 308,66 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1329, για ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών για τα φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα Konica 7020, Sharp AR200 & Toshiba 
161 και β) ̟οσό 147,60 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, ως 
αµοιβή για εργασίες ε̟ισκευής για τα φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα Konica 7022 & Toshiba 
161 (έγγραφο 11396/25-7-14 ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής), 
2. ̟οσό 1.401,00€ µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, για 
συµ̟ληρωµατικές εργασίες συντήρησης και α̟οκατάστασης ̟ροβληµάτων ψυκτικών 
συγκροτηµάτων (δύο ψυκτών YORK ̟ου βρίσκονται εγκατεστηµένοι στο κτίριο του 
∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Ευβοίας), 
3. ̟οσό 250,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1729, για ̟ροµήθεια 
ενός ψυγείου για τις ανάγκες της γραµµατείας της Π.Ε. Ευβοίας, 
4. ̟οσό 85,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1729, για ̟ροµήθεια 
ενός ανεµιστήρα για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, 
5. ̟οσό 226,32 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1321, για ̟ροµήθεια 
αναλωσίµων υλικών συνεργείου µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (έγγραφο 
81734/3593/16-7-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
6. ̟οσό 156,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1321, για ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών εκτυ̟ωτών HP LASERJET 3005 (10 τεµάχια  fixing fuser film) για τις 
ανάγκες του τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Ευβοίας,  
7. ̟οσό 14,86 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
σφραγίδων και λάστιχων,  
8. ̟οσό 5.080,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0519, ως α̟οζηµίωση των 
ελεγκτών - γεω̟όνων, κτηνιάτρων κλ̟. ̟ου διενεργούν φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους 
και ελέγχους ̟οιότητας- καταλληλότητας (αρ. 14 - Ν.3460/2006). 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 914 
 
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86567/4405/28-07-2014 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 για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων 
ως εξής: 
α) δα̟άνη ̟οσού 147.037,31 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9459, για την 3η 
δόση χρεολυσίων δανείων της Π.Ε. Εύβοιας και,  
β) δα̟άνη ̟οσού 88.190,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9459, για την 3η 
δόση τόκων δανείων της Π.Ε. Εύβοιας.  
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 915 
 

ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86568/4406/28-07-2014 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 της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / 

Προµηθευτής 

Ποσό σε € Κ.Α.Ε. 

1 

7η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Γή̟εδο Αγ. Λουκά ∆ήµου 

Ταµυναίων (χλοοτά̟ητας και 
α̟ο̟εράτωση α̟οδυτηρίων) 

Π. Ι. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ 

ΑΤΕ 

67.100,35 9459 

2 

31η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Ανέγερση ∆ιοικητηρίου ΝΑ 

Ευβοίας» 
(Αφορά  τόκους υ̟ερηµερίας) 

Κ/Ξ 
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΤΕ-ΑΡΚΤΟΣ ΑΤΕ 

8.081,87 9459 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 916 
 

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεσης ̟ίστωσης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εκδήλωση - έκθεση ̟ου 
διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Σ̟ουδών Εγγύς Ανατολής µε θέµα «Η Βιοµηχανία της 
Χαλκίδας: Κτίρια, Προϊόντα, Άνθρω̟οι». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86570/4407/28-07-2014 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 – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 1.500,00 €, για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην εκδήλωση - 
έκθεση ̟ου διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Σ̟ουδών Εγγύς Ανατολής µε θέµα «Η 
Βιοµηχανία της Χαλκίδας: Κτίρια, Προϊόντα, Άνθρω̟οι», ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό 6 έως 
31 Οκτωβρίου 2014, στο κτίριο «Αλευρόµυλος ∆ήµητρα/ΑΣΑΧ», ως εξής: 
 

Μέρος του κόστους για εκτυ̟ώσεις αφισών για το χώρο της έκθεσης       1.500,00  €  

     

ΑΔΑ: 6Κ547ΛΗ-Δ5Ν



 60 

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει την ̟αρα̟άνω δα̟άνη ̟ου θα βαρύνει 
τις ̟ιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων ΚΑΠ Ε.Φ. 02071, ΚΑΕ 9899  
και το έργο «Πολιτιστικά  2014». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 917 

 
ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρων διαγωνισµών για τµήµατα της αριθµ. 
1297/10-03-2014 διακήρυξης του ανοικτού διεθνή δηµόσιου διαγωνισµού µεταφοράς 
µαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας, για τα ο̟οία δεν έχει αναδειχθεί ανάδοχος. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3693/28-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ̟ρόχειρων διαγωνισµών για τµήµατα της αριθµ. 1297/10-03-2014 
διακήρυξης του ανοικτού διεθνή δηµόσιου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών Π.Ε. 
Φθιώτιδας, για τα ο̟οία δεν έχει αναδειχθεί ανάδοχος για δροµολόγια µε ΤΑΧΙ και 
συγκεκριµένα για τα τµήµατα:  
 

ΑΓΟΝΑ 
(ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

20, 23, 29, 34, 37, 38, 40, 62, 67, 69, 78, 85, 
87, 88, 90 

ΑΓΟΝΑ/ΑΚΑΡΠΑ 
(ΜΕ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) 

7,15,43,46,68,70,79. 

 
β) τους όρους  και το σχέδιο των διαγωνισµών, ό̟ως αυτοί α̟οτυ̟ώνονται στο 
συνηµµένο σχέδιο, 
γ) τον ̟ροϋ̟ολογισµό κάθε τµήµατος για το χρονικό διάστηµα α̟ό την έναρξη του 
σχολικού έτους µέχρι την 28/02/2015, 
δ) την διενέργεια όλων των ̟ρόχειρων διαγωνισµών α̟ό την ίδια ε̟ιτρο̟ή 
διαγωνισµού ̟ου έχει αναδειχθεί για τον αρχικό διαγωνισµό (αριθµ. 1297/2014) και 
συσταθεί µε την αριθµ. 2219/30-04-2014 α̟όφαση του Περιφερειάρχη (Α∆Α: ΒΙΦΥ7ΛΗ-
ΣΩ8). 

Η συγκεκριµένη διαγωνιστική διαδικασία των ̟ρόχειρων διαγωνισµών  
διενεργείται κατ΄ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων και ̟αράλληλα µε τον αρχικό 
διαγωνισµό ̟ου διενεργεί η υ̟ηρεσία. ∆εν αναστέλλεται σε καµία ̟ερί̟τωση η ήδη 
δροµολογηµένη διαγωνιστική διαδικασία του αρχικού διαγωνισµού. Με την 
ολοκλήρωση του αρχικού διαγωνισµού οι συµβάσεις λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως. 
Είναι σε ισχύ η αριθµ. 230/07-03-2014 (Α∆Α ΒΙΚΣ7ΛΗ-ΖΝ9) δέσµευση ̟ίστωσης της 
Υ∆Ε Φθιώτιδας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01 073  ΚΑΕ 0821. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 918 

 
ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης σύµβασης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3590/28-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

          
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Τρο̟ο̟οιεί την α̟ό 21-12-2012 υ̟ογραφείσα σύµβαση µεταφοράς µαθητών µεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ζαχαράκη Αλέξανδρου, ̟ου αφορά την εκτέλεση 
του δροµολογίου Σφάκα - ∆ηµ. Σχολείο Ελάτειας, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως ̟ρος την 
ε̟ωνυµία του αναδόχου α̟ό Ζαχαράκη Αλέξανδρο σε Ρεντίφη Αναστασία, λόγω 
µεταβίβασης της άδειας ΤΑΧΙ ΤΑΖ 5950 α̟ό τον ̟ροηγούµενο ιδιοκτήτη κ. Ζαχαράκη 
Αλέξανδρο στη σύζυγο του Ρεντίφη Αναστασία. Η τρο̟ο̟οίηση αφορά το διάστηµα 
α̟ό 25-02-2014 και µετά. Οι λοι̟οί όροι ̟αραµένουν οι ίδιοι. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01 073  ΚΑΕ 0821. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 919 
 

ΘΕΜΑ 71ο: Εξέταση ένστασης της ΜΕΛΚΑ Α.Ε., αναδόχου του έργου: «Kατασκευή 
οδού Καναβάρι – ∆ιασταύρωση Θεσ̟ιών - ∆οµβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη Πρόδροµος 
(µε ̟αράκαµψη ∆οµβραίνας)», Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.650.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., χρήσης 2006. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3144/25-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Α̟ορρί̟τει την α̟ό 18-6-2014 ένσταση της Αναδόχου Εταιρείας “ΜΕΛΚΑ Α.Ε.” 
κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: 
«Kατασκευή οδού Καναβάρι – ∆ιασταύρωση Θεσ̟ιών - ∆οµβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη 
Πρόδροµος (µε ̟αράκαµψη ∆οµβραίνας)», Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
32.650.000,00 € µε Φ.Π.Α., χρήσης 2006, µε την ο̟οία ζητά να α̟οζηµιωθεί για το 
ανα̟όσβεστο µέρος των εγκαταστάσεών του µε το ̟οσό των 888.394,40 €. 
2. Προτείνει να υ̟ολογισθεί η α̟οζηµίωση του αναδόχου για το τεκµαιρόµενο όφελος 
µε ̟οσοστό 2,5% του ανεκτέλεστου υ̟όλοι̟ου της σύµβασης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 920 
 
ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση ̟ρακτικού 5 της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ανοιχτού δηµόσιου 
διεθνή διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3454/28-07-
2014 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 
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1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 5/24-07-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του διενεργούµενου (και 
όχι ε̟αναλη̟τικού, ό̟ως εκ ̟αραδροµής ανεγράφη στο τίτλο του θέµατος) ανοιχτού 
δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015, ̟ου αφορά στην 
α̟οσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων 
αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότες της ανάθεσης υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015, διότι οι ̟ροσφορές τους 
είναι σύµφωνες µε τους όρους της αριθµ. 1061/28.2.2014 διακήρυξης του 
Παραρτήµατος Α’ και κρίνονται οικονοµικά συµφέρουσες, τους ̟αρακάτω: 

• Σταµάτης Ιωάννης  για τα τµήµατα 105, 99 
            τµήµα 105 έκ̟τωση 12%, ̟οσό 124,29 €  
            τµήµα 99 έκ̟τωση 4% , ̟οσό 93,18  

• Τσότρας Νικόλαος  για τα τµήµατα  87,108,109,89 
            τµήµα 87, έκ̟τωση 7% , ̟οσό 35,74€   
            τµήµα 108, έκ̟τωση 17% , ̟οσό 34,51    
            τµήµα 109, έκ̟τωση 21% , ̟οσό 39,59   
            τµήµα 89 , έκ̟τωση 21% , ̟οσό 39,59  

• Υ̟εραστικό ΚΤΕΛ Ε̟αρχίας Λιβαδειάς για τα τµήµατα 52,49,54,56,61,62,63 
τµήµα 52 , έκ̟τωση 11%, ̟οσό 30,38 €   

            τµήµα 49, έκ̟τωση 11%, ̟οσό 48,81 € 
            τµήµα 54 , έκ̟τωση 21% , ̟οσό 79,33 €  
            τµήµα 56, έκ̟τωση 21% ,̟οσό 83,19 € 
            τµήµα 61, έκ̟τωση 11%, ̟οσό 36,40 € 
            τµήµα 62, έκ̟τωση 21% , ̟οσό 93,61 € 
            τµήµα  63, έκ̟τωση 21% , ̟οσό 149,48 €  

• Νικολάου Χρήστος για το τµήµα  97: έκ̟τωση 17%, ̟οσό 89,24€ 

• Ρεντούµης Νικόλαος για το τµήµα  110: έκ̟τωση 15% , ̟οσό 37,31 € 

• Κατσάρας Ιωάννης για το τµήµα  81: έκ̟τωση 20% . ̟οσό 53,74  

• Ένωση Φυσικών Προσώ̟ων Ιδιοκτητών Ταξί ̟ρώην Ε̟αρχίας Λιβαδειάς για τα 
τµήµατα 44 ,45, 58    

      τµήµα 44, έκ̟τωση 11%, ̟οσό 42,06 
    τµήµα 45, έκ̟τωση 11%, ̟οσό 52,15 
     τµήµα 58, έκ̟τωση 11, ̟οσό 98,49         
Όλες οι  ανωτέρω τιµές δεν ̟εριλαµβάνουν Φ.Π.Α..    
3. Εγκρίνει: 
α) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε δια̟ραγµάτευση τιµής και σύµφωνα 
µε το άρθρο 14  ̟αράγραφο 4 της αριθµ. 1061/28.2.2014 διακήρυξης για τα τµήµατα 98 
και 104, διότι οι συµµετέχοντες: α) Υ̟εραστικό ΚΤΕΛ Ε̟αρχίας Λιβαδειάς και β) 
Ένωση Φυσικών Προσώ̟ων Ιδιοκτητών Ταξί ̟ρώην ε̟αρχίας Λιβαδειάς, ̟ροσέφεραν 
ίδιο ̟οσοστό έκ̟τωσης, 
β) την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού για τα τµήµατα 47,112,92,94,115,90,74,79,82,85, 
86,100,101,102,103,106,107,111,113,116,75,8,13,60,65,68,69, για τα ο̟οία υ̟εβλήθη µία 
̟ροσφορά, και για τους λόγους ̟ου αναφέρονται στο εν λόγω ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού δεν συµ̟εριλήφθηκαν στον ε̟αναλη̟τικό διαγωνισµό, και η ε̟ιτρο̟ή 
̟ροχώρησε στο άνοιγµα των οικονοµικών ̟ροσφορών.    

ΑΔΑ: 6Κ547ΛΗ-Δ5Ν



 63 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 921 
   
ΘΕΜΑ 73ο: Λήψη α̟όφασης ε̟ί ε̟ανυ̟οβληθέντος αιτήµατος για έγκριση δα̟άνης 
̟ληρωµής στην εταιρεία «KOLOSSOS SECURITY» ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ και ΣΙΑ 
Ο.Ε.”, για το χρονικό διάστηµα α̟ό 24-12-2013 έως 23-02-2014, για την φύλαξη των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
79836/4161/10-07-2014 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 
Εµµένει στην αρχική υ̟΄αριθµ. 253/4-3-2014 (̟ρακτικό 7/2014, θέµα 15ο) α̟όφασή 
της, µε την ο̟οία α̟ορρίφθηκε, ως µη νόµιµη, η εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας, διότι, για το αιτούµενο χρονικό διάστηµα α̟ό 24-12-2013 
έως 23-02-2014, στη διάρκεια του ο̟οίου δεν υφίστατο ̟ια σύµβαση ̟αροχής 
υ̟ηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας µε 
την εταιρεία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η εν 
λόγω ̟αροχή υ̟ηρεσίας συνεχίστηκε χωρίς να έχει υ̟οβληθεί α̟ό την αρµόδια 
υ̟ηρεσία και στη συνέχεια εγκριθεί α̟ό το αρµόδιο όργανο, ήτοι την Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αίτηµα ̟αράτασης της σύµβασης.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 922 
 

ΘΕΜΑ 74ο: Λήψη α̟όφασης ε̟ί ε̟ανυ̟οβληθέντος αιτήµατος για έγκριση ̟ρακτικού  
της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για τον «Εξο̟λισµό 
και την λειτουργική διασύνδεση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκ̟αίδευσης Κύµης», 
Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 110.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
86624/4411/28-07-2014 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 
Α̟ορρί̟τει την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας, διότι 
δεν ακολουθήθηκε η ̟ροβλε̟όµενη εκ του νόµου διαδικασία (η έγκριση του 
διαγωνισµού ουδέ̟οτε συζητήθηκε και εκδόθηκε α̟όφαση α̟ό την Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 923 
 

ΘΕΜΑ 75ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
81996/5265/16-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
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̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής: 
 
1. δα̟άνη ̟οσού 6.308,93€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 25 υ̟αλλήλων για τους µήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Α̟ρίλιο, Μάιο,  
Ιούνιο, Ιούλιο της ∆/νσης Υγείας, ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας κ Κτηνιατρικής, 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, του Τµήµατος Μηχανολογικού Εξο̟λισµού, 
2. δα̟άνη ̟οσού 184,50€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή 
ε̟ισκευής 2 ελαστικών του ΜΕ 123238 (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ), 
3. δα̟άνη ̟οσού 178,35€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
δα̟άνης για αντικατάσταση ρουλεµάν - εξαγωγή και το̟οθέτηση µ̟ουλονιών 
κυλίνδρου καταστροφέα του ΚΗΗ 1625 (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ), 
4. δα̟άνη ̟οσού 307,50€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή 
και ε̟ισκευή καθίσµατος του ΚΥ 5886 (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ), 
5. δα̟άνη ̟οσού 774,90€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή  
ανταλλακτικών της ε̟ισκευής καθίσµατος του ΚΥ 5886 (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ), 
6. δα̟άνη ̟οσού 296,00€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ανταλλακτικών (φίλτρα αέρος εσωτερικό - εξωτερικό) του ΜΕ 123238 
(ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), 
7. δα̟άνη ̟οσού 246,00€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για εργασία (σετ 
συµ̟λέκτη κ.λ.̟.) του ΚΗΗ 1601 (ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
8. δα̟άνη  ̟οσού 375,15€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ανταλλακτικών για το σετ συµ̟λέκτη του ΚΗΗ 1601 
(ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
9. δα̟άνη ̟οσού 327,60€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ανταλλακτικών (βίδες, ̟αξιµάδια βαρέως τύ̟ου) του ΚΥ 5886 (ΕΛΤΡΑΚ 
Α.Ε.), 
10. δα̟άνη ̟οσού 172,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή 
τακτικής ε̟ισκευής (αλλαγή λάδια, φίλτρων, τακάκια, ρεγουλάρισµα τροχών και 
χειρόφρενου) του ΚΗΗ 1627 (ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
11. δα̟άνη ̟οσού 506,76€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών (ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα - ταµ̟ακέρα) του ΜΕ 123235 
(∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ), 
12. δα̟άνη ̟οσού 123,00€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για εργασία 
το̟οθέτησης ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας για το ΜΕ 123235 (∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ), 
13. δα̟άνη ̟οσού 848,70€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ροµήθεια 
αντλίας νερού για το ΚΗΗ 1611 (ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
14. δα̟άνη ̟οσού 246,00€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για εργασία 
το̟οθέτησης αντλίας νερού του ΚΗΗ 1611 (ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
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15. δα̟άνη ̟οσού 1.672,89€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆.Ε.Η.,  
16. δα̟άνη ̟οσού 390,00€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ροµήθεια 
αναλώσιµων(µελάνια) της ∆/νσης Β/βάθµιας Εκ̟αίδευσης (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ),  
17. δα̟άνη ̟οσού 95,00€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ροµήθεια 
ειδών καθαριότητας της ∆/νσης Α/βάθµιας Εκ̟αίδευσης (ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ), 
18. δα̟άνη  ̟οσού 383,00€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ροµήθεια 
µελανιών για τους εκτυ̟ωτές, φωτοτυ̟ικά και Fax της ∆/νσης Α/βάθµιας Εκ̟αίδευσης 
(ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ),   
19. δα̟άνη ̟οσού 423,78€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0716, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 2 υ̟αλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής για τους µήνες Μάρτιο, 
Α̟ρίλιο, 
20. δα̟άνη ̟οσού 100,00€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την συντήρηση 
3 κλιµατιστικών του Τµήµατος Κτηνιατρικής (ΖΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ). 
21. δα̟άνη ̟οσού 80,00€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ροµήθεια 
τόνερ του εκτυ̟ωτή hp laser jet 1320 του Τµήµατος Κτηνιατρικής (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ 
Κ ΣΙΑ ΕΤΕ), 
22. δα̟άνη ̟οσού 807,68€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµών ΟΤΕ,  
23. δα̟άνη ̟οσού 359,50€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0843, για φωτοτυ̟ίες 
σχεδίων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΜΑΡΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ), 
24. δα̟άνη ̟οσού 500,00€, α̟ό την ̟ίστωσή του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ροµήθεια 
2 τόνερ για τον εκτυ̟ωτή hp laserjet της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. 
& ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.), 
25. δα̟άνη ̟οσού 1.080,00€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723, για την 
̟ροµήθεια Η/Υ (οθόνη, κεντρική µονάδα, εκτυ̟ωτή) για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας 
(ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ), 
26. δα̟άνη ̟οσού 1.045,50€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1641, για την 
̟ροµήθεια χρωµάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ), 
27. δα̟άνη ̟οσού 2.034,74€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ροµήθεια υλικών και διάφορων εργαλείων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας 
(ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ), 
28. δα̟άνη ̟οσού 490,00€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ροµήθεια 
4 τόνερ για τους εκτυ̟ωτές της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ 
ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ), 
29. δα̟άνη ̟οσού 528,90€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851, για την συντήρηση 
τεσσάρων καυστήρων – λεβήτων ̟ετρελαίου των κτιρίων της Π.Ε. Φωκίδας 
(ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΣ), 
30. δα̟άνη ̟οσού 353,01€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723, για την ̟ροµήθεια 
1 Η/Υ για την εξυ̟ηρέτηση µηχανογραφικών αναγκών του Τµήµατος Πληροφορικής 
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ), 
31. δα̟άνη ̟οσού 360,00€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ροµήθεια 
ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας (ΜΑΝΑΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ), 
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32. δα̟άνη ̟οσού 461,72€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329, για την  ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών για δύο φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα Toshiba ∆/κού και Μεταφορών και 
για δύο φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα RICO (Γεωργία Σαµαρά). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 924 

 
ΘΕΜΑ 76ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια κλιµατιστικών 
για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3696/28-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης συνολικού ̟οσού 3.690,00€ για την 
̟ροµήθεια κλιµατιστικών, µε ενεργειακή κλάση Α++++ ψύξης θέρµανσης, για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών, Τεχνικό Τµήµα. 
Η δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1712.   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 925 
 

ΘΕΜΑ 77ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3675/28-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α. την δα̟άνη και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0711, για 
µισθοδοτικές αµοιβές, εκτός έδρας µετακινήσεις των αιρετών και των υ̟αλλήλων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φθιώτιδας, ανά ∆/νση για το χρονικό διάστηµα 
Αύγουστος – Οκτώβριος 2014, ως κατωτέρω:  
 

 
α/α 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ  

3 ΜΗΝΟΥ 

1 ΑΙΡΕΤΟΙ - 6.000,00 

2 Γενικοί ∆/ντες Π.Σ.Ε. 4 1.000,00 

3 ∆ιοίκησης 14 2.000,00 

4 Οικονοµικού 17 2.000,00 

5 ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 

4 2.000,00 

6 Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού 18 20.000,00 

7 Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε 27 1.000,00 
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8 Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας 54 50.000,00 

9 Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού 

13 13.000,00 

10 Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας  

 
59 

 
25.000,00 

11 Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. 

3 2.000,00 

12 ∆/νση Κτηνιατρικής  3 2.000,00 
13 Ανά̟τυξης Π.Ε. Φθιώτιδας  16 13.000,00 
14 Βιοµηχανίας – Ενέργειας & Φυσικών 

Πόρων 

5 10.000,00 

15 ∆ιά Βίου Μάθησης  2 1.000,00 
16 Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών Π.Ε. 

Φθιώτιδας  

23 5.000,00 

17 ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε  

 
4 

 
2.000,00 

18 ∆ηµόσιας Υγείας Π.Ε. Φθ/δας  6 5.000,00 
19 ∆/νση Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε 

Φθιώτιδας  

5 1.000,00 

20 Αυτοτελής Τµήµα  ΠΑΜ Π.Σ.Ε.Α. 2 1.000,00 
21 ∆/νση Πολιτικής Προστασίας  2 5.000,00 
22 Νοµική Υ̟ηρεσία Π.Σ.Ε 2 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ   170.000,00 
 
B. την ̟ληρωµή δα̟άνης και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις και για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, ως κατωτέρω:  
 

 δα̟άνη για την ̟ληρωµή ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών 
(Σε̟τέµβριος – Οκτώβριος 2014)   
Σχετ.: Το αρ.3691/28-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  2713 

 
165.000,00 

 
Γ. την ̟ληρωµή δα̟άνης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, ως κατωτέρω:  
 

1 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών 
υ̟ηρεσιακού οχήµατος (φορτηγό) ΚΗΙ 1353  
Σχετ.: Το αρ.84734/6471/23-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης  
ΕΦ  01.073   ΚΑΕ   1321 

 
150,00 

2 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών 
µηχανήµατος έργου (φορτωτής) ΜΕ 5572  
Σχετ: Το αρ.84734/6471/23-07-2014 έγγραφο της ∆/νσης  
ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  1321 

 
 
 

130,00 

3 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών 
υ̟ηρεσιακού οχήµατος (φορτηγό)µε αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 
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1352 
Σχετ: Το αρ. 84734/6471/23-07-2014  έγγραφο της ∆/νσης  
ΕΦ  01.073    ΚΑΕ  1321 
ΕΦ  01.073    ΚΑΕ  1321 
ΕΦ  01.073    ΚΑΕ  0861 

 
320,00 
960,00 
150,00 

4 ̟ληρωµή δα̟άνης για ε̟ισκευή υ̟ηρεσιακού οχήµατος µε 
αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 2721  
Σχετ: Το αρ. 84523/709/22-07-2014  έγγραφο Γραφείου 
Περιφερειάρχη 
ΕΦ  01.073  ΚΑΕ 1321  και   ΚΑΕ 0861 

 
 
 

80,00 

5 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών-συντήρηση 
υ̟ηρεσιακού οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 2717  
(Αντι̟εριφερειάρχη)  
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  0861  

 
 
 

100,00 

6 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών 
υ̟ηρεσιακών οχηµάτων ΚΗΗ 2721, ΚΗΗ 2774, ΚΗΙ 1352 
Σχετ. : Το αρ.84734/6471/23-07-2014  έγγραφο της ∆/νσης  
ΕΦ  01.073  ΚΑΕ  1321 

 
 

250,00 

7 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών υ̟ηρεσιακού οχήµατος µε αρ. 
κυκλοφορίας  
ΚΗΗ 2779 (φορτηγό)  
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0861 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
 
 

100,00 
350,00 

8 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών 
υ̟ηρεσιακού οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 5592  
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
 

750,00 

9 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών 
υ̟ηρεσιακού οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 5576 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
 

600,00 

10 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών 
υ̟ηρεσιακών οχηµάτων µε αρ. κυκλοφορίας  
ΚΗΙ 9364,ΚΗΗ 2712,ΚΗΗ 2713,ΚΗΙ 1361  
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
 

520,00 

11 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών 
στον κλιµατισµό µηχανηµάτων υ̟ηρεσιακών οχηµάτων µε 
αρ. κυκλοφορίας  
ΜΕ 91712, ΜΕ 5593, ΜΕ 5594, ΜΕ 104058, ΜΕ 109801 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
 

650,00 

12 ̟ληρωµή δα̟άνης µηνιαίου ε̟ιδόµατος µαθητών 
(ενοίκια) α̟ό Ιανουάριο έως Ιούνιο 2014 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0821 

 
 

1.530,00 

13 ̟ληρωµή δα̟άνης µηνιαίου ε̟ιδόµατος µαθητών 
(ενοίκια) α̟ό Ιανουάριο έως Ιούνιο 2014 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0821 

 
85,00 
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14 ̟ληρωµή δα̟άνης για την φωτοτυ̟ίες ειδικού τύ̟ου για 
τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας  
Ε.Φ. 01.073   ΚΑΕ  0843 

 
700,00 

15 ̟ληρωµή δα̟άνης για την φωτοτυ̟ίες ειδικού τύ̟ου για 
τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.  
Ε.Φ. 01.073   ΚΑΕ  0843 

 
500,00 

16 ̟ληρωµή δα̟άνης για την φωτοτυ̟ίες ειδικού τύ̟ου για 
τις ανάγκες της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Π.Σ.Ε 
Ε.Φ. 01.073   ΚΑΕ  0843 

 
984,00 

17 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ε̟ισκευή και ̟αραµετρο̟οίηση 
τριών (3) εκτυ̟ωτών Compulink MDP-30 για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Μεταφορών& Ε̟ικοινωνιών 
Ε.Φ. 01.073   ΚΑΕ  0869 

 
 

300,00 

18 ̟ληρωµή δα̟άνης για την µεταφορά µαθητών σύµφωνα 
µε τους  ̟αρακάτω ̟ίνακες:  
Ε.Φ. 01.073   ΚΑΕ  0821 

 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΙΘΜ. 4212/25-07-2014 EΓΓΡΑΦO ΤΗΣ ∆/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΕΦ 01.073   ΚΑΕ 0821   
A/
A 

Α/Α 
∆ΡΟ
ΜΟ-
ΛΟΓΙ

ΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ _ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

ΟΚΤ 
13 

ΝΟ
Ε 13 

∆ΕΚ 
13 

ΙΑΝ 
14 

ΦΕΒΡ 
14 

ΜΑΡ 
14 

ΑΠΡ 
14 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ∆ΟΧ

ΟΥ 

1 

150 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΑΕ 8 21 16 18 20 20 12 11.045,75 €  

 
 

11.045,75 €  

 

151 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΑΕ 7 20 16 17 20 19 4 11.522,61 € 

13.088,79 €  

2 

 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΑΕ  (τρο̟/ση α̟ό 
07-04-2014)       9  1.566,18 €  

  

 
35.1 ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε   16 18 20 20  12.961,10 €    

3 
35.2 ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε   6 7 8 5   2.144,74 €  15.105,84 €  

 15.1 Μιχαήλ Αναστάσιος      20 19   1.013,61 €    

4 15.2 Μιχαήλ Αναστάσιος      20 19     969,54 €  1.983,15 €  

5 16 Μιχαήλ Αναστάσιος      20 20    994,40 €     994,40 €  

 102.1 Σταµέλος ∆ηµήτριος    10,66 14,66 20 18,33    2.373,51 €   

6 102.2 Σταµέλος ∆ηµήτριος    16 17 20 19   2.440,80 €   4.814,31 €  

7 
31 

Μ̟ακαλέξης 
Ιωάννης     20 19   3.481,53 €   3.481,53 €  

8 
143 

ΚΑΜΑΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  20 20   1.469,00 €   1.469,00 €  

9 
57 

Ζαχαράκης 
Αλέξανδρος    15 16        1.085,93 €   1.085,93 €  

10 
13 Ζακώνης Γεώργιος    16 18 20 20    4.599,10 €   4.599,10 €  
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ΣΥΝΟΛΟ 57.667,80 €  57.667,80 €  

 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 – ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΙΘΜ. 4112/18-07-2014 ΚΑΙ 4183/23-07-2014 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ∆/ΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΕ 0821  ΕΦ 01.073 

A/A 

ΑΑ 
∆ΡΟΜ

Ο-
ΛΟΓΙ

ΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ _ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 
∆ΕΚ 

13 
ΙΑΝ 
14 

ΦΕΒΡ 
14 

ΜΑΡΤΙ
ΟΣ 2014 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1 5 Ζάχος Ηλίας  16 18 20 20 4.181,00 €  4.181,00 €  

2 32.01 Γκριτζά̟ης Κωνσταντίνος  16 17 20 19  7.403,76 €  

 32.02 Γκριτζά̟ης Κωνσταντίνος  16 17 20 19  13.668,48 €  
21.072,24 €  

3 51 Πα̟ασταθό̟ουλος Στέλιος    20 19  1.895,01 €  1.895,01 €  

4 37 Πα̟αδήµας Βασίλειος    20 19 4.847,70 €  4.847,70 €  

5 67 ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   20 19 1.939,08 €  1.939,08 €  

6 49 Λουκαδάκος Αθανάσιος    20 19  6.566,43 €  6.566,43 €  

7 42 Μόσχος Γεώργιος    20 19 2.159,43 €  2.159,43 €  

8 50 
Λουκαδάκος Βασίλειος του 
Ιωάννη  

  20 19  2.996,76 €  2.996,76 €  

9 38.1 Λε̟ίδας Σωτήριος    20 19 1.101,75 €    

 38.2 Λε̟ίδας Σωτήριος    20 19  1.895,01 €  2.996,76 €  

10 43.1 Αρχανιώτης Βασίλειος    20 19 2.159,43 €    

 43.2 Αρχανιώτης Βασίλειος    20 19 1.013,61 €   3.173,04 €  

11 44 Αγγελής Αθανάσιος    20 19 1.145,82 €   1.145,82 €  

12 29 Αγγελάκης Ιωάννης    20 20  2.169,60 €  2.169,60 €  

13 72 ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   20 19 10.400,52€  10.400,52 €  

14 53 Κλασίνας Κωνσταντίνος     20 19  5.949,45 €   5.949,45 €  

15 98 Κατσούρας Γεώργιος     20 19 4.318,86 €   4.318,86 €  

16 82 
Καραµήτρος Κωνσταντίνος 
του Νικολάου  

   20 19  5.640,96 €  5.640,96 €  

17 52.1 Καλαµβόκης Παναγιώτης     20 19  881,40 €    

 52.2 Καλαµβόκης Παναγιώτης     18 17   395,50 €  1.276,90 €  

18 85 Κακάβας Ιάσων     20 19   837,33 €   837,33 €  

19 10 Γρούντας Γεώργιος     20 19 1.542,45 €  1.542,45 €  

20 61 Ευαγγελίου ∆έσ̟οινα     20 19  4.407,00 €   4.407,00 €  

21 113.1 Λαϊνάς Ανδρέας  16 17 20 19 3.254,40 €   3.254,40 €  

22 126 Μανός Γεώργιος  15 17 20 18  1.265,60 €  1.265,60 €  

23 141 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 17 20 19  1.627,20 €  1.627,20 €  

24 24.1 ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 17 20 19  9.030,96 €    

 24.2 ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 17 20 19  1.383,12 €  10.414,08 €  

25 28.1 Χριστό̟ουλος ∆ηµήτριος  16 18 20 20  2.926,70 €    

 28.2 Χριστό̟ουλος ∆ηµήτριος  16 18 20 19 3.547,07 €   6.473,77 €  

26 100 Κώστογλου Αντώνιος  16 17 20 19  6.183,36 €  6.183,36 €  
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27 48.1 Πέ̟̟ερας Αθανάσιος  16 17 10 18  1.861,11 €    

 48.2 Πέ̟̟ερας Αθανάσιος  16 17 20 20  2.309,72 €  4.170,83 €  

28 68 
ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

16 18 20 20  4.181,00 €  4.181,00 €  

29 127 Σιά̟̟ας Κωνσταντίνος  13 17 20 19  3.079,82 €  3.079,82 €  

30 55.1 Παρδάλης Κωνσταντίνος    20 20  1.536,80 €    

 55.2 Παρδάλης Κωνσταντίνος    20 19  1.366,17 €   2.902,97 €  

31 47 Τζάντζαλου Χρυσούλα    20 19  5.420,61 €  5.420,61 €  

32 70 ΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 17 17 17  3.326,72 €  3.326,72 €  

33 30.1 Αγγελάκης Ιωάννης    20 19  2.159,43 €    

 30.2 Αγγελάκης Ιωάννης    20 20  1.039,60 €  3.199,03 €  

34 92.1 Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος    20 18 1.159,38 €    

 92.2 Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος    20 19  1.145,82 €  2.305,20 €  

35 
22.1 

…22.4
8 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ -
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 

155.126,40 €  155.126,40 €  

ΣΥΝΟΛΟ 302.447,33 €  302.447,33 €  

 
 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΜΑΡΤΙΟΥ  2014 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΙΘΜ. 4229/28-07-2014 EΓΓΡΑΦO  

ΤΗΣ ∆/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΕ 0821  ΕΦ 01.073 

A/A ΑΑ 
∆ΡΟΜ

Ο-
ΛΟΓΙ

ΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

∆ΕΚ 
13 

ΙΑΝ 
14 

ΦΕΒΡ
14 

ΜΑΡ 
14 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
1 34.1 ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. 16 18 20 20 

  
7.442,18 7.442,18 

 
2 39 ΜΑΚΑΡΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 17 20 19 

  
3.905,28 3.905,28 

 
3 77 ΦΕΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   20 19 3657,81 3.657,81 

4 139 ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ   19 19 1.146,50 1.146,50 

5 62.1 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   20 19 969,54 969,54 

6 63 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   19 19 2.791,10 2.791,10 

 
7 62,2 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   20 19 3.922,23 3.922,23 

 
8 2 

ΛΟΥΚΑ∆ΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΟΥ ΣΤΥΛ   19 19 6.398,06 6.398,06 

 
9 96 ΚΟΛΛΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   19 19 

  
3.864,60 3.864,60 

10 
 25 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   19 19 1.975,24 1975,24 

 
11 122 

∆ηµητρό̟ουλος 
Κωνσταντίνος    19 19 5.582,20 5.582,20 

 
12 97 ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ   19 19 5.753,96 5.753,96 

 
ΣΥΝΟΛΟ 47.408,70€ 47.408,70€ 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 926 

 
ΘΕΜΑ 78ο: ∆ιενέργεια ̟ροφορικής ανοικτής µειοδοτικής δηµο̟ρασίας και ανάδειξη 
µειοδότη ιδιοκτήτη ̟ροσφερόµενου ακινήτου για την στέγαση υ̟ηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Γ.Α. 663/28-
07-2014 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 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου να ε̟ανέλθει µε νέα 
εισήγηση σε ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 927 
 
ΘΕΜΑ 79ο: Έγκριση δα̟άνης και δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ρόσληψη ενός (1) υ̟αλλήλου 
µε σύµβαση µίσθωσης έργου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3694/28-07-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

         α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης, ̟ροκειµένου να ε̟ανέλθει µε αιτιολογηµένη 
εισήγηση. 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 928 
 
 
 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται 
η ̟αρούσα συνεδρίαση. Το ̟ρακτικό συντάχθηκε και υ̟ογράφεται α̟ό τα 
̟αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                  ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
Γεώργιος Μουλκιώτης   Παναγιώτης Παρχαρίδης   Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα       
    Περικλής Καραΐσκος    Ζωή  Σύψα 

Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 

    Γεώργιος Ζιώγας 
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