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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
της 17ης Νοεµβρίου 2014 
Αριθµός Πρακτικού 25 

  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 

1ος όροφος), σήµερα στις 17 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε 
στην 25η/4η (τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 
138/7-9-2014 (Α∆Α:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. 
Μπακογιάννη και δυνάµει της υπ΄ αριθµ. οικ. 1712/11-11-2014 πρόσκλησης του Προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 
για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ∆ιαµόρφωση του σχεδίου του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
έτους 2015. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.), που αφορά τον 
Προϋπολογισµό έτους 2015, και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικών 4 & 5 της Επιτροπής Συντονισµού και Παραλαβής του έργου: 
«Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014». 
(Εισηγητής: κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.) 
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ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (απόκρουση αγωγής αποζηµιώσεως του Χαράλαµπου Ροϊνά). 
(Εισηγητής κ. Κων/νος Χατζηµπύρρος, Νοµικός Σύµβουλος Π.Σ.Ε.) 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών & κατακύρωση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου: 
«∆ιαµόρφωση περ. χώρου Βυζαντινών Ναών Άτταλης, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
150.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της προκήρυξης και των όρων διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Αναδασµός Αγροκτήµατος Ανατολικής Βίστριζας», µε εφαρµογή 
της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν.3316/05, προϋπολογισµού 603.605,85 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιενέργεια προφορικής ανοικτής µειοδοτικής δηµοπρασίας και ανάδειξη µειοδότη 
ιδιοκτήτη προσφερόµενου ακινήτου για την στέγαση της ∆/νσης Α’/θµιας Εκπαίδευσης, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 

Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας, Ευστάθιος 
Κάππος, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Ηλίας Μπουρµάς, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ιωάννης 
Αγγελέτος, Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Γεώργιος Γκικόπουλος. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος 
Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Χρέη γραµµατέα άσκησε η κ. Ιππολύτη Μπαλκούρα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό 
Ε΄, που ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 9460/222/27-1-2012 
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε., 
2. Ιωάννης Περλεπές, Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε., µε αρµοδιότητες στους τοµείς Οικονοµικών 
και ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας,  
3. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
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4. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
5. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
6. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,   
7. Κωνσταντίνος Χατζηµπύρρος, Νοµικός Σύµβουλος Π.Σ.Ε., 
8. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., 
9. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε., 
10. Αγλαΐα Μέγκου, Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας, 
11. Βασίλειος Ντερέκας, Προϊστάµενος τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστικής ∆ιαχείρισης 
Π.Σ.Ε.. 
 
 

Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση κατάργησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 
2014 – 2015, Π.Ε. Εύβοιας.  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 4818/6-11-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας για το έργο: «Μεταφορά µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. 
Ευρυτανίας του σχολικού έτους 2014-2015». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1156 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση κατάργησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 
2014 – 2015, Π.Ε. Εύβοιας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 118197/5998/11-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Καταργεί τα παρακάτω εξήντα (60) δροµολόγια µεταφοράς µαθητών για το σχολικό 

έτος 2014-2015 στην Π.Ε. Εύβοιας, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

α/α 
Ονοµασία  

δροµολογίου 
Κωδ. 
∆ροµ. Ανάδοχος 

∆ιαγωνιστική 
διαδικασία 

Απόφαση 
έγκρισης 

Οικ. Επιτροπής 
1 ΠΕΤΡΙΕΣ-ΛΕΠΟΥΡΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) 
252 ΚΡΟΚΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΝΟΙΧΤΟΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

2 ΓΡΑΜΠΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 301 ΚΟΥΦΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

3 ΨΑΧΝΑ-ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. (ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΒΡΑ∆Υ) 

406 ΚΑΚΑΛΙΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 
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4 ΚΑΘΕΝΟΙ-ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) -1 

498 ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

5 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) -1 

526 ΚΑΛΦΑΣ 
ΕΥΤΥΧΙΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

6 ΟΣΜΑΝ-ΑΛΙΒΕΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 53 ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

7 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

145 ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

8 ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ-
ΑΡΓΥΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ. 

189 ΜΠΕΝΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

9 ΜΥΛΟΙ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

305 ΜΙΛΗΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

10 ∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΥ-ΕΡΕΤΡΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

380 ΤΑΓΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

11 ΧΑΛΚΙ∆Α-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 
(ΒΡΑ∆ΥΝΟ) 

385 ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

12 ΚΥΜΗ-ΧΑΛΚΙ∆Α & ΕΠΙΣΤΡ. 388 ΚΡΙΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

13 ΤΟΠΙΚΟ ΜΥΤΙΚΑΣ (ΜΟΝΟΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

523 ΚΑΚΑΛΙΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

14 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ -4 
(ΜΟΝΟΝ ΠΡΩΪ) 

537 ΛΙΑΚΑΤΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

15 ΒΙΤΑΛΑ-ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ 
(ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

205 ΚΤΕΛ Ν. 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α. Ε. 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 
18-8-2014 

937/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

16 ΚΑΛΥΒΙΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

284 ΚΤΕΛ Ν 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 
18-8-2014 

937/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

17 Ν.ΕΡΕΤΡΙΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

352 ΚΤΕΛ Ν. 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α. Ε. 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 
18-8-2014 

937/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

18 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ-ΛΙΜΝΗ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

208 ΑΝ∆ΡΙΟΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 
18-8-2014 

937/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

19 ΚΑΜΑΡΑΚΙΑ-ΓΥΜΝΟ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

327 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 
18-8-2014 

937/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

20 ΜΟΡΦΑ-ΑΥΛΙ∆Α-ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΜΟΝΟ 07:00 

444 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 
18-8-2014 

937/26-8-2014 
(Πρακτικό 21) 

21 ΕΡΙΑ ΚΑΘΕΝΩΝ-ΧΑΛΚΙ∆Α & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

80 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

22 ΚΑΓΚΑ∆ΑΙΟΙ-ΣΤΥΡΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

107 ΜΗΤΤΑ ΠΑΓΩΝΑ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

23 ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ-ΚΥΜΗ & 
ΕΠΙΣΤΡ. ΧΑΝΙΑ-ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ 
(ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) 

192 ΓΚΙΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

24 ΟΞΥΛΙΘΟΣ-ΜΟΝΟ∆ΡΙ & 
ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΠΕ) 

203 ΧΑΤΗΡΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

25 ΚΑ∆Ι-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 
-1 

494 ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

26 ΚΑΘΕΝΟΙ-ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) -2 

499 ΜΩΡΑΙΤΗΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 
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27 ΟΝΤΑΘΙ-ΚΑΝΗΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. -2 

512 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

28 ΠΡΟΚΟΠΙ - ΨΑΧΝΑ -   
ΚΑΡΑΚΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 
(Ε∆ΡΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

28 ΖΑΡΓΑΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

29 ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-
ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

150 ΣΑΚΚΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

30 ΕΝΟΡΙΑ-ΚΥΜΗ & ΕΠΙΣΤΡ. 227 ΚΡΙΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

31 ΚΥΜΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

230 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

32 ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

254 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

33 ΠΛΑΤΑΝΑ-ΓΕΦ.ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

270 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

34 ΚΥΜΗ-ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

281 ΓΚΙΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

35 ΚΑΣΤΡΙ-ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 
(ΝΗΜΙΑΓΩΓΕΙΟ) 

321 ΜΑΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

36 ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

362 ΓΚΙΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

37 ∆ΙΡΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

363 ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

38 ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

378 ΜΑΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

39 ΟΚΤΩΝΙΑ-ΑΛΙΒΕΡΙ 
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ) -2 

493 ΣΚΟΥΡΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-
9-2014 

1034/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

40 ΜΗΛΙΕΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

170 ΑΓΟΝΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
ΥΣΗ 

1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

41 ΚΑΜΠΙΑ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗ 238 ΑΓΟΝΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
ΥΣΗ 

1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

42 ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ-ΝΤΑΚΑΡΟΝΙΑ-
ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

299 ΤΟΓΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
ΥΣΗ 

1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

43 ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ-ΒΡΥΣΗ 
ΚΟΛΥ∆ΡΑ 

429 ΑΓΟΝΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
ΥΣΗ 

1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

44 ΟΝΤΑΘΙ-ΚΑΝΗΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. -1 

511 /ΜΠΛΕΤΣΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
ΥΣΗ 

1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

45 ΟΡΙΟ-ΠΥΡΓΙ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

518 ΑΓΟΝΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
ΥΣΗ 

1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

46 ΚΕΡΑΣΙΑ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

214 ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
ΥΣΗ 

1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

47 ΤΡΑΧΗΛΙ-ΑΛΙΒΕΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 402 ΚΑΛΦΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
ΥΣΗ 

1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

48 ΣΚΥΡΟΣ-ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ 
(ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

404 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
ΥΣΗ 

1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

49 ΚΑ∆Ι-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 
-2 

495 ΛΙΑΠΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
ΥΣΗ 

1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 
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50 ΒΡΥΣΗ-ΜΟΝΟ∆ΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 
-2 

515 ΠΑΠΠΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
ΥΣΗ 

1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

51 ΘΗΒΑ-ΚΑΛΟΧΩΡΙ:ΠΑΝΤΕΙΧΙ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

687 ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 29-
10-2014 

1066/23-10-
2014 

(Πρακτικό 23) 
52 ΕΡΕΤΡΙΑ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ-

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΤΣΑ-1 (12:30) 
558 ΚΤΕΛ 

ΥΠ.ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 30-

9-2014 
1066/23-10-

2014 
(Πρακτικό 23) 

53 ΚΕΧΡΙΕΣ- ∆ΑΦΝΗ -ΛΙΜΝΗ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

608 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 30-
9-2014 

1066/23-10-
2014 

(Πρακτικό 23) 
54 ΙΣΤΙΑΙΑ - ΣΙΝΑΣΣΟ (ΟΛΟ) 620 ΑΓΟΝΟ ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 30-

9-2014 
1066/23-10-

2014 
(Πρακτικό 23) 

55 ΛΙΜΝΗ - ΜΟΥΡΤΙΑΣ (ΟΛΟ) 627 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 30-
9-2014 

1066/23-10-
2014 

(Πρακτικό 23) 
56 ΒΑΘΥ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-ΧΑΛΚΙ∆Α & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
637 ΣΙ∆ΕΡΗΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 30-

9-2014 
1066/23-10-

2014 
(Πρακτικό 23) 

57 ΚΑΨΑΛΑ-ΣΤΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 647 ΜΗΤΤΑ ΠΑΓΩΝΑ ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 30-
9-2014 

1066/23-10-
2014 

(Πρακτικό 23) 
58 ΑΤΤΑΛΗ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. -2 
472 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ

ΥΣΗ 
1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

59 ΑΤΤΑΛΗ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. -3 

473 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
ΥΣΗ 

1039/8-10-2014 
(Πρακτικό 22) 

60 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

633 ΝΤΟΥΣΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 30-
9-2014 

1066/23-10-
2014 

(Πρακτικό 23) 
 

2. Τροποποιεί, όπου απαιτείται, τις συµβάσεις µε τους κατά περίπτωση αναδόχους.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1157 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 4818/6-11-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας για το έργο: «Μεταφορά µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. 
Ευρυτανίας του σχολικού έτους 2014-2015». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4875/12-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 4818/6-11-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 

ο οποίος, σύµφωνα µε το άρθρο 159, παρ.2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» ( ΤΕΥΧΟΣ Α’, 
ΦΕΚ 87/07-06-2010), κατ’ εξαίρεση αποφάσισε την έγκριση των προεκτάσεων που προέκυψαν 
στη νέα σχολική χρονιά 2014-2015 των συµβασιοποιηµένων δροµολογίων και δεν 
αντιµετωπίζονται µε τα δικαιώµατα προαίρεσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας 2014-
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2015, αντί της Οικονοµικής Επιτροπής που έχει την αρµοδιότητα, διότι έχουν προκύψει µαθητές 
που χρειάζονται µεταφορά προς τις σχολικές µονάδες από προορισµούς που προσθέτουν 
χιλιόµετρα στα δροµολόγια και δεν µπορεί η προέκταση του δροµολογίου να αντιµετωπιστεί µε 
τα δικαιώµατα προαίρεσης. Το έκτακτο της περίπτωσης αφορά το γεγονός ότι οι ανάδοχοι 
µεταφέρουν ήδη τους επιπλέον µαθητές και πρέπει να συµβασιοποιήσουν τα επιπλέον 
χιλιόµετρα που διανύουν.  

Αναλυτικά, µε την εν λόγω απόφαση εγκρίθηκαν τα εξής: 
 

α) το υπ αριθµ. 22/6-11-2014 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε 
τους ιδιοκτήτες οχηµάτων ∆ηµοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως  για τις προεκτάσεις που προέκυψαν 
στη νέα σχολική χρονιά 2014-2015 των συµβασιοποιηµένων δροµολογίων και δεν 
αντιµετωπίζονται µε τα δικαιώµατα προαίρεσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας 2015. 
Το πρακτικό αφορά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων 
αναδόχων, ιδιοκτητών ∆ηµοσίας Χρήσεως οχηµάτων, καθώς και Ιδιωτικής χρήσεως Οχηµάτων, 

β) η κατακύρωση των τελευταίων µειοδοτών για τα τµήµατα που ορίζονται στο πρακτικό 
22/6-11-2014 της Επιτροπής, 

γ) η ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δροµολογίων στους τελευταίους µειοδότες, 
δ) η υπογραφή των οικείων συµβάσεων στους τελευταίους µειοδότες που έχουν αναδειχθεί 

από την διαδικασία διαπραγµάτευσης τις 6-11-2014 για τις προεκτάσεις που προέκυψαν στη 
νέα σχολική χρονιά 2014-2015 των συµβασιοποιηµένων δροµολογίων και δεν αντιµετωπίζονται 
µε τα δικαιώµατα προαίρεσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας 2015, 

ε) η αναδροµική ισχύς των προεκτάσεων των συµβασιοποιηµένων δροµολογίων από την 
ηµεροµηνία έναρξης της δαπάνης του εκάστοτε συµβασιοποιηµένου δροµολογίου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1158 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ∆ιαµόρφωση του σχεδίου του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
έτους 2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5303/30-10-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε., αρµόδιος για οικονοµικά θέµατα, κ. Ιωάννης Περλεπές, 
µετά από πρόταση του Προέδρου, εισηγήθηκε τα δύο θέµατα του Προϋπολογισµού και κλήθηκε 
να απαντήσει µαζί µε τον κ. Βασίλειο Ντερέκα, Προϊστάµενο τµήµατος Προϋπολογισµού και 
Λογιστικής ∆ιαχείρισης Π.Σ.Ε., σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους κ.κ. Ιωάννη Αγγελέτο και 
Γεώργιο Γκικόπουλο σχετικά µε την µείωση της τάξεως των 6,25% στους διαγωνισµούς για τα 
µαθητικά δροµολόγια, την απουσία τεχνικού προγράµµατος, την δυνατότητα 
επαναδιαπραγµάτευσης των δανείων, την προέλευση των χρηµάτων στις περιπτώσεις που δεν 
εφαρµόστηκε η ΚΥΑ (µαθητικά δροµολόγια, δακοκτονία, καταβολή διατροφικού επιδόµατος, 
εφαρµογή του ΟΣ∆Ε). 

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι “ο προϋπολογισµός του 2015 της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας είναι ρεαλιστικός, ισοσκελισµένος και απεικονίζει την οικονοµική 
πραγµατικότητα της Περιφέρειας και του πλαισίου, εντός του οποίου καλείται αυτή να δράσει. 
Συντάχθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες εγκυκλίους και µεριµνώντας για την ύπαρξη πρώτη φορά 
λειτουργικού αποθεµατικού στο τέλος του 2015. Είναι µειωµένος δε κατά 56% από τον 
προϋπολογισµό του 2014. Στην πορεία εκτέλεσής του θα καταβληθεί προσπάθεια όχι µόνο να 
διασφαλιστούν οι πόροι που έχουν εγγραφεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, αλλά και 
να διεκδικηθούν επιπλέον αυτών, καθώς και προσπάθεια περιορισµού των λειτουργικών 
δαπανών κυρίως µέσω της ενοποίησης κατηγοριών προµηθειών, στις οποίες είναι λειτουργικά 
εφικτό να εφαρµοστεί αυτή η ενοποίηση, καθώς και εφαρµογής συστηµάτων που θα 
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διαµορφώνουν συνθήκες οικονοµικής ωφέλειας στην Π.Σ.Ε.. Εάν υπάρξουν ανάγκες θα γίνουν 
τροποποιήσεις του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα οικονοµικά δεδοµένα που θα επικρατούν 
εκείνη τη χρονική στιγµή”. 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κ. Κων/νος 
Μπακογιάννης, επισήµανε τα στενά χρονικά όρια, εντός των οποίων κλήθηκε η Περιφέρεια να 
υποβάλει τον εν λόγω προϋπολογισµό, και δήλωσε ότι “ σε καµία περίπτωση αυτός δεν 
αντικατοπτρίζει τους στόχους της Περιφερειακής Αρχής, ενώ λείπουν και τα κρίσιµα εργαλεία για 
την κατάρτιση ενός απολύτως ρεαλιστικού προϋπολογισµού, όπως το διπλογραφικό σύστηµα 
και ένα σύστηµα προµηθειών που θα στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε διαγωνισµούς και στην 
ενοποίηση των δαπανών, και δευτερευόντως σε άλλες πρακτικές”. 

Κατόπιν των ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την διαµόρφωση του σχεδίου του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, έτους 2015, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
Έδωσε αρνητική ψήφο ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος, µε την αιτιολογία ότι “ο εν λόγω 

προϋπολογισµός δεν είναι προϋπολογισµός αναγκών, αλλά προϋπολογισµός εγκυκλίου για την 
οικονοµική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Παρατηρητηρίου, το οποίο εφαρµόζει την 
κυβερνητική πολιτική. ∆εν πρόκειται για ρεαλιστικό  προϋπολογισµό, τη στιγµή που διαφαίνονται 
ήδη οι ανάγκες τροποποίησής του στο εγγύς µέλλον”. Ο κ. Αγγελέτος συνέχισε δηλώνοντας ότι 
“έγινε µια προσπάθεια λογιστικής τακτοποίησης, χάθηκε, όµως η ουσία, τη στιγµή που ο υπό 
έγκριση προϋπολογισµός, τον οποίο καταγγέλλει, δεν απαντάει σε τίποτα, παρά µόνο στην 
προσαρµογή στο Παρατηρητήριο, δεν µπορεί να δώσει τίποτα και δεν ανταποκρίνεται πουθενά, 
καθώς η Περιφέρεια δεν θα µπορεί να λειτουργήσει. 

Καταψήφισε τον προϋπολογισµό και ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ο οποίος δήλωσε τα 
εξής: “…ολόκληρος ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται µε συγκεκριµένα κριτήρια, προκειµένου 
το Παρατηρητήριο να τον αξιολογήσει στο πνεύµα και το γράµµα της εποχής. Για να αξιολογηθεί, 
εάν συµβαδίζει µε τις κυβερνητικές επιλογές και όχι τις κοινωνικές ανάγκες”.  Γι’ αυτόν ακριβώς 
τον λόγο o κ. Γκικόπουλος αρνείται αυτή την αξιολόγηση και φυσικά την καταγγέλλει 
απερίφραστα. Θεωρεί, επίσης, “σαν πολιτική υποταγής και στάση ταύτισης µε την κυβερνητική 
πολιτική…. την αποδοχή του θεσµού του παρατηρητηρίου και της εγκυκλίου που δίνει τις 
συγκεκριµένες οδηγίες για περικοπές στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας. Με αυτόν τον 
τρόπο στηρίζεται η αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική, που διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της Ε.Ε για να υπερασπιστεί τα συµφέροντα των µονοπωλίων. Είναι η συµβολή της 
Περιφερειακής Αρχής στην εφαρµογή της, αν και προεκλογικά ή ακόµη και σήµερα στις 
διακηρύξεις της προβάλλει σαν δήθεν γνώρισµά της την πολιτική ανεξαρτησία. Το σηµερινό 
σχέδιο προϋπολογισµού παίρνει υπόψη του τις υποδείξεις του παρατηρητηρίου και επιχειρεί 
αδιαµαρτύρητα να προσαρµοσθεί. Αποδέχεται µε άλλα λόγια την υποχρηµατοδότηση και 
παραπέρα την ευθύνη να προσθέτει από ίδιους πόρους, όταν η κρατική επιχορήγηση δεν 
επαρκεί… (π.χ. εξόφληση µαθητικών δροµολογίων). Αποδέχεται την επιβράδυνση κατασκευής 
έργων και την µεταφορά της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών από µέρους της Περιφέρειας. 
ΟΣΑ ΕΡΓΑ αναφέρονται και µεταφέρονται στο µέλλον, χρειάζονται….. Χρειάζονται και πολύ 
περισσότερα, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού της περιφέρειας. Απαραίτητη, όµως 
είναι η επαρκής κρατική χρηµατοδότηση…. αντίστοιχη των λαϊκών αναγκών.. ∆εν φταίει η 
κρίση…. Εδώ ήθελαν να µας οδηγήσουν και πριν την κρίση. ΗΘΕΛΑΝ και ΘΕΛΟΥΝ να µειωθεί 
η κρατική χρηµατοδότηση και να αυξηθούν οι ίδιοι πόροι της λεγόµενης αυτοδιοίκησης µε το 
παραπέρα ξεζούµισµα του λαού….. Με την εµπορευµατοποίηση των κοινωνικών αναγκών”. 

Αρνητική ψήφο έδωσε και ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, ο οποίος, στα πλαίσια 
γενικότερης τοποθέτησής του, δήλωσε ότι “δεν είναι ειδικός στο θέµα των προϋπολογισµών 
αριθµών και ιδιαίτερα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς ο προϋπολογισµός είναι ένα 
περιοδικό φαινόµενο µε πολλές µεταβλητές που εµφανίζεται στο τέλος κάθε χρόνου και ο ίδιος 
δεν έχει την επαγωγική γνώση για το τι ίσχυε τα προηγούµενα χρόνια”. Σχολίασε, επίσης, ο κ. 
Γιαννόπουλος ότι µολονότι το έργο της Περιφέρειας είναι πολύπλοκο και δύσκολο “φαίνεται να 
περιορίζεται µόνο στους διαγωνισµούς για τις µετακινήσεις µαθητών, την δακοκτονία και την 
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καταπολέµηση κουνουπιών, περιορισµός που εγείρει ερωτήµατα ως προς το διοικητικό 
αποκεντρωµένο µοντέλο της Ελλάδας”.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1159 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.), που αφορά τον 
Προϋπολογισµό έτους 2015, και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τολλίλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5457/6-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 

1. τον Πίνακα 5β του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) - (πίνακα Στοχοθεσίας 
Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) που αφορά τον Προϋπολογισµό 
2015, 
2. τον Πίνακα, στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθµοί εξόδων (ΚΑΕ) σε βάρος των 
οποίων επιτρέπεται η έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής (πίνακας Χ.Ε.Π.) της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Γεώργιος Γκικόπουλος και 
Ιωάννης Αγγελέτος, για τους ίδιους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στην προηγούµενη 
σχετική µε τον Προϋπολογισµό απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1160 
 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικών 4 & 5 της Επιτροπής Συντονισµού και Παραλαβής του έργου: 
«Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014». 
(Εισηγητής: κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 345/123851/5-11-
2014 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει: 
 1. τα υπ΄αριθµ. 4 & 5/5-11-2014 πρακτικά της Επιτροπής Συντονισµού και Παραλαβής 
του έργου µε τίτλο: «Καταπολέµηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2014», τα οποία αφορούν την παραλαβή των Ενδιάµεσων Εκθέσεων Σεπτεµβρίου & 
Οκτωβρίου 2014 και της Τελικής Έκθεσης Πεπραγµένων της αναδόχου εταιρείας 
«Βιοεφαρµογές Ε.Π.Ε.» του τµήµατος Α΄: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυµφών των 
κουνουπιών και διενέργεια από εδάφους παρεµβάσεων προνυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας και 
υπολειµµατικής ακµαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» του παραπάνω έργου,  

2. την πληρωµή των εργασιών και παρεµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν από την 
ανάδοχο εταιρεία, την περίοδο από 01-09-2014 έως 31-10-2014, και την αποπληρωµή τους, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 της  αριθ. 1/ 19-06-2014 σύµβασης. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1161 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (απόκρουση αγωγής αποζηµιώσεως του Χαράλαµπου Ροϊνά). 
(Εισηγητής κ. Κων/νος Χατζηµπύρρος, Νοµικός Σύµβουλος Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 75945/785/5-11-2014 
έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 

Αθηνών Κωνσταντίνο Σαξώνη (A.M. 20815, Μιστράλ 8, Νέο Ψυχικό), στον οποίο χορηγείται η 
εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη 
δικάσιµο της 10ης ∆εκεµβρίου 2014 και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να 
αποκρούσει την από 29/07/2009 αγωγή αποζηµίωσης που άσκησε ο Χαράλαµπος Ροϊνάς κατά 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και 
ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της  
υποθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1162 

 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών & κατακύρωση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου: 
«∆ιαµόρφωση περ. χώρου Βυζαντινών Ναών Άτταλης, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
150.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 
117552/5207/Φ.ΕΡΓΟΥ/21-10-2014 (ορθή επανάληψη 3-11-2014) έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/23-9-2014 και 1α/7-10-2014 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού  του έργου: «∆ιαµόρφωση περ. χώρου Βυζαντινών Ναών Άτταλης, Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 150.000,00 €, που αφορούν τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου στον πρώτο 
µειοδότη που είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΡΟΚΟΣ», η οποία 
προσέφερε έκπτωση 49,03%. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1163 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της προκήρυξης και των όρων διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Αναδασµός Αγροκτήµατος Ανατολικής Βίστριζας», µε εφαρµογή 
της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν.3316/05, προϋπολογισµού 603.605,85 € µε Φ.Π.Α.. 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 126245/5203/11-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την προκήρυξη και τα ακόλουθα τεύχη της:  

- Ιδιωτικό Συµφωνητικό 
- Φάκελο του έργου 
- Προκήρυξη 
- Συγγραφή Υποχρεώσεων 
- Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Αναδασµός Αγροκτήµατος Ανατολικής Βίστριζας», 
προϋπολογισµού 603.605,85 € µε Φ.Π.Α., µε εφαρµογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 7 
του Ν.3316/05. 

Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού θα καθορισθούν από την Υπηρεσία µετά 
την έκδοση της παρούσας απόφασης και οπωσδήποτε από 52 έως και 60 ηµέρες από την 
∆ηµοσίευση στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1164 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιενέργεια προφορικής ανοικτής µειοδοτικής δηµοπρασίας και ανάδειξη µειοδότη 
ιδιοκτήτη προσφερόµενου ακινήτου για την στέγαση της ∆/νσης Α’/θµιας Εκπαίδευσης, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη: α) το υπ’ αριθµ. 101980/6415/12-
9-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, β) την υπ΄αριθµ. 1116/11-
11-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία κηρύχθηκε άγονη η προφορική 
ανοικτή µειοδοτική δηµοπρασία για την στέγαση της ∆/νσης Α/θµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. 
Φωκίδας, καθώς και γ) την αριθµ. 101980/6415/12-11-2014 εισήγηση της υπηρεσίας, που 
προσκοµίστηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας. 

Μετά από διαλογική συζήτηση και επειδή, µετά από επανεκτίµηση των ιδιόκτητων 
χώρων στην Π.Ε. Φωκίδας και σε συνεργασία µε τον ∆/ντή της Α/θµιας Εκπαίδευσης, 
επετεύχθη η εύρεση κατάλληλου ιδιόκτητου χώρου για την στέγαση της αναφερόµενης 
υπηρεσίας, η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1.  Ακυρώνει τον µειοδοτικό διαγωνισµό για µίσθωση κτιρίου για την στέγαση της ∆/νσης 

Α/θµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φωκίδας, επειδή η εν λόγω υπηρεσία θα µεταφερθεί σε ιδιόκτητο 
κτίριο και συγκεκριµένα στο ισόγειο του παλιού Νοµαρχιακού Καταστήµατος της Περιφερειακής 
Ενότητας. 

2. Εγκρίνει την καταβολή του µηνιαίου µισθώµατος στον ιδιοκτήτη του κτηρίου, στο 
οποίο στεγάζεται σήµερα η υπηρεσία για όσο διάστηµα απαιτηθεί µέχρι την µεταστέγαση της 
υπηρεσίας, ως αποζηµίωση για εξωσυµβατική χρήση, σύµφωνα µε το άρθρο 601 του Α.Κ 
(27/07 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ).  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1165 
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∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4611/29-10-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, 

συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1 Πληρωµή δαπάνης για την αγορά ενός φαξ Panasonic για τις ανάγκες του τµήµατος 

∆ια Βίου Μάθησης. 
Σχετ. το αρ. 6213/15-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1725 

289,05 

2 Πληρωµή δαπάνης για την αγορά ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες όλων των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.   
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1231 

1000.00 

3 Πληρωµή δαπάνης για την αγορά ενός ψυγείου για τις ανάγκες του γραφείου των δύο 
θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών. 
Σχετ. προσφορά 21/10/2014 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1712 

170.00 

4 Πληρωµή δαπάνης για την αγορά µελανιών για εκτυπωτές για τις ανάγκες της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 
Σχετ. το αρ. 4060/22-10-2014, έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111 

350,00 

5 Πληρωµή δαπάνης για την αγορά ανταλλακτικών για επισκευή φωτοτυπικού 
µηχανήµατος  
Σχετ. το αρ. 4060/22-10-2014, έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1329 

123,00 

6 Πληρωµή δαπάνης για την εκτύπωση ψηφοδελτίων και φακέλων για την ανάδειξη 
αιρετών µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων Α/θµίας Εκπ/σης   
Σχετ. το αρ. 12966/20-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Α/θµίας Εκπ/σης . 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0843 

255,84 

7  Πληρωµή δαπάνης για την εκτύπωση ψηφοδελτίων και φακέλων για την ανάδειξη 
αιρετών µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων Β/θµίας Εκπ/σης.   
Σχετ. το αρ. 10919/23-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Β/θµίας Εκπ/σης . 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0843 

159,90 

8 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στις εφηµερίδες Μανιφέστο, Βοιωτικά 
Νέα και ∆ιάβηµα για την δηµοσίευση τροποποίησης περιβαλλοντολογικών όρων. 
Σχετ. το αρ. 109488/0410/01-10-2014 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και  
Ανάπτυξης. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0841 

184,50 
(3χ61,50) 

9 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στον δικηγόρο Κων/νο Θ. Βόλη για 
παράσταση-προτάσεις στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θηβών, µε εντολή της 
Οικονοµικής Επιτροπής 805/16-07-2014 κατά την δικάσιµο της 18-09-2014 για την 
υπόθεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.  
Σχετ. το τιµολόγιο 121/19-09-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0894 

236,16 
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10 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στην εταιρεία XEROX για ετήσια 
σύµβαση για ανταλλακτικά και service σε  ένα φωτοαντιγραφικό- εκτυπωτή µε 66,00 
ευρώ ετήσιο εφάπαξ και 6,6 ευρώ ανά χίλιες παραγόµενες σελίδες για όλες τις ανάγκες 
της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που σε διαφορετική περίπτωση το κόστος για τις 
ετήσιες ανάγκες(µονάδα ξηρογραφίας, φούρνος, γραφίτης, συντήρηση, επισκευές 
κ.λ.π), είναι περίπου διπλάσιο. 
Σχετ. το αρ. 10599/14-10-2014, έγγραφο ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.   
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0869 

980,00 

11 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας για συντήρηση 2 λέβητων κεντρικής 
θέρµανσης και των αντίστοιχων καυστήρων, αντικατάσταση 4 ασφαλιστικών βαλβίδων 
στο δίκτυο θέρµανσης, αποκατάσταση διαρροής νερού στο µηχανοστάσιο του 
πυροσβεστικού συγκροτήµατος. 
Σχετ. το αρ. 4093/24-10-2014, έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0869 

2337,00 

12  Πληρωµή δαπάνης για την αγορά και  παροχή υπηρεσίας για κάλυψη των δαπανών 
των αναγκών (ηχητική κάλυψη, καταθέσεις στεφάνων, ταχυδροµικά κ.λ.π.)εορτασµού 
της µάχης του Γοργοποτάµου- εθνικής αντίστασης 1941-1944 την 25 Νοεµβρίου. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5161 

800,00 

                                           
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1166 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4854/11-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό 

Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας, 
ως εξής: 

 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ  

(ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.σεΕΥΡΩ) 

   1 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού  των 
οχηµάτων της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού και της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  της 
Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Υ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΚΗΥ 3796 Μπαταρία 60 ΑΗ  4/11/2014 110,01 
   ΣΥΝΟΛΟ 1ο  110,01 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΙΧ 93890 Τακάκια τεµ 2 22/10/2014 98,40 
   ΣΥΝΟΛΟ 2ο  98,40 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚ
Ο - ΛΕΠΙ∆ΕΣ 

ΚΗΥ 9400 Φίλτρα,βάση 
τακακίων,µπάρα,καλύµ
ατα λαµάκια κλπ   

16/10/2014 565,04 

   ΣΥΝΟΛΟ 3ο  565,04 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚ ΚΗΥ 9400 ∆ισκόπλακα 4, 6/10/2014 956,18 

2.691,18 ευρώ 
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Ο - ΛΕΠΙ∆ΕΣ δισκόφρενα 1,σετ 
δαγκάνας φρένων 4. 

   ΣΥΝΟΛΟ 4ο  956,18 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚ
Ο - ΛΕΠΙ∆ΕΣ 

ΚΗΥ 9400 Τακάκια διαφορικού 1, 
σετ ρεγουλατόρου 2, 
ρελες FH12-FH16 τεµ 1 

2/10/2014 961,55 

   ΣΥΝΟΛΟ 5ο  961,55 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2.691,18 

Σχετ. το υπ.αριθµ. 4783/6-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

2 δαπάνη για την αµοιβή για την συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς 
για τις ανάγκες των οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας . 
 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ  ΠΟΣΟ 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ - 
ΛΕΠΙ∆ΕΣ 

16/10/2014 ΚΗΥ 9400 369,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  369,00 
Σχετ. το υπ.αριθµ. 4783/6-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

369,00 ευρώ 

3 δαπάνη για την προµήθεια λιπαντικών και λοιπών ειδών για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 

Σχετ. το υπ.αριθµ. 4783/6-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙA ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ 

22/10/2014 ΙΧ 93890 ΛΑ∆Ι ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  196,80 
   ΣΥΝΟΛΟ 196,80 

196,80 ευρώ 

4 δαπάνη για την προµήθεια χρωµάτων για τον ελαιοχρωµατισµό των γραφείων της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας   
Σχετ. το υπ.αριθµ. 4783/6-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1641 

500,00 ευρώ 

5 δαπάνη για τον ελαιοχρωµατισµό των γραφείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
της Π.Ε. Ευρυτανίας   
Σχετ. το υπ.αριθµ. 4672/29-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Π.Ε. Ευρυτανίας.                
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 0851 

1.150,00 ευρώ 

6 δαπάνη για την αµοιβή, ετήσιας συνδροµής εφηµερίδων και συγκεκριµένα: Σέντρα 
(106,50), Ηµέρα (319,50), Λαµιακός Τύπος (200,00), Πρωινά Νέα (60,00), 
Ευρυτανικά Νέα (150,00) και  Ευρυτανικός Παλµός (150,00) για το οικ. έτος 2014 για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. το υπ.αριθµ. 4672/29-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Π.Ε. Ευρυτανίας.                
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1121 

986,00 ευρώ 

7 δαπάνη για την επισκευή σχαρών όµβριων υδάτων στο κτίριο που στεγάζεται η 
∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας:   
Σχετ. το υπ.αριθµ. 2312/31-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.                
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 0869 

553,50 ευρώ 
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8 δαπάνη για δηµοσιεύσεις που αφορούν τους ∆ιαγωνισµούς για το έργο «Μεταφορά 
Μαθητών χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2014-2015» 
Αναλυτικά: 
Ευρυτανικά Νέα ποσό 252,76 (Αρ.∆ιακύρηξης 1/2014), Ηµερησία ποσό 261,38, 
(Αρ.∆ιακύρηξης 1/2014), Ναυτεµπορική ποσό 209,10 (Αρ.∆ιακύρηξης 1/2014),   
Ευρυτανικά Νέα ποσό 244,16 (Αρ.∆ιακύρηξης 3/2014), Ναυτεµπορική ποσό 215,25 
(Αρ.∆ιακύρηξης 3/2014)   
Σχετ. αριθµ.  4679/29-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού.               
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 0841 

1.182,65 ευρώ 

9 δαπάνη για  την προµήθεια ενός εξωτερικού δίσκου Η/Υ χωρητικότητας 1ΤΒ για τις 
ανάγκες του τµήµατος Έκδοσης Αδειών Μηχανηµάτων Έργων  της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Σχετ. το υπ.αριθµ. 4693/31-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Π.Ε. Ευρυτανίας.                
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1723 

80,00 ευρώ 

10 δαπάνη για δέσµευση πίστωσης για την πληρωµή διατροφικού επιδόµατος 
νεφροπαθών έτους 2014  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 2713 «Βοηθήµατα 
σε νεφροπαθείς» 

36.500,00 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1167 

 
 

Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται η 
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, ως 
ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης  Βασίλειος Φακίτσας           Ιππολύτη Μπαλκούρα 

Ευστάθιος Κάππος  
Ιωάννης Ταγκαλέγκας  
Ηλίας Μπουρµάς  
Κων/νος Καραγιάννης  
Ιωάννης Αγγελέτος 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος  
Γεώργιος Γκικόπουλος  
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