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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ              
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  117755  ττοουυ  νν..33885522//22001100  
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

         της 10ης Φεβρουαρίου 2014 
            Αριθµός Πρακτικού 4 

  

  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 10 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 216/5-2-2014 ̟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 3/29-1-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης  για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην υλο̟οίηση Αθλητικών Προγραµµάτων σε συνδιοργάνωση και 
συνεργασία µε τον ∆ήµο Λαµιέων και την Κοινωνική Συνεταιριστική Ε̟ιχείρηση 
"Ερίβωλος Φθία", µε εκδηλώσεις υ̟ερτο̟ικής σηµασίας και ευρείας α̟ήχησης στην ̟όλη 
της Λαµίας, µε θέµα: «Lamia Run Festival (Αγώνας δρόµου 2nd Lamia Night & Run και 
Αγώνας δρόµου 1st Lamia City Trail Run)», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 9.086,00 € µε 
Φ.Π.Α. (εξ΄ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 184/2011 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1021/2012 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1172/2012 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1272/2012 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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ΘΕΜΑ 7ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1282/2012 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 341/2013 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 464/2013 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 15/2014 α̟οφάσεως της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά της υ̟' αριθµ. 
139/2010 α̟όφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.   
 
ΘΕΜΑ 11ο: Ανάκληση ή µη της υ̟΄αριθµ. 1286/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάδειξης αναδόχου διακίνησης 
εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών 
των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης 
του νοµού, έτους 2013», ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € (εξ΄ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Νοµική κάλυψη και υ̟εράσ̟ιση της Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ενώ̟ιον του Β΄ 
Τριµελούς  Πληµµελειοδικείου  Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υ̟όθεση Σταύρου Βερούση). 
 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υ̟όθεση Ανέστη Ανεστό̟ουλου). 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης ̟αγίων χορηγηµάτων καθαριότητας για την Π.Ε. 
Ευρυτανίας, έτους 2014 (εξ΄ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Ενέργειες σε σχέση µε τα ζητήµατα των Ανα̟τυξιακών και λοι̟ών 
ανωνύµων Εταιρειών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Συµ̟ληρωµατική έγκριση για ε̟ισκευή µηχανηµάτων, Π.Ε. Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 20ο: «Τυ̟ική» έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ιστώσεων για την ̟ληρωµή 
υ̟οχρεώσεων ̟ου αναλήφθηκαν κατό̟ιν α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής το 
̟ροηγούµενο οικονοµικό έτος 2013 και θα εκτελεστούν το τρέχον οικονοµικό έτος 2014. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1552/19-12-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί έγκρισης διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ε̟ιλογή 
αναδόχου για την µεταφορά αντικειµένων - ταχυµεταφορές, για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000 € χωρίς Φ.Π.Α. (73.800 € µε Φ.Π.Α.). 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης ανά Περιφερειακή Ενότητα για 
την ̟ληρωµή εργοδοτικών εισφορών των α̟ασχολουµένων στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος ‘’Κοινωφελούς εργασίας’’ του Ο.A.E.∆.. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «∆ια̟λατύνσεις, τεχνικά και 
ασφαλτόστρωση ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι - Γαύρος (Β΄ Φάση)», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού  250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της σύµβασης της ̟ροµήθειας:  
«Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Αντι̟ληµµυρικές 
̟αρεµβάσεις στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και σε χείµαρρούς του». 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού 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 27ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή τεχνικών στον δρόµο Παλαιοκατούνα – Σίχνικο», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Καθαρισµός τεχνικών έργων του Εθνικού και Ε̟αρχιακού 
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας (Α’ Φάση), ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Γέφυρα Κρικελλιώτη ̟οταµού – ∆οµνίστα – Ψηλός 
Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα οδικού δικτύου ̟ρος Γοργιανάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού  40.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης άγονων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυ̟ικού χαρτιού ̟εριόδου 2014», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 35.000 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την µεταφορά αντικειµένων – 
ταχυµεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια φακέλων 
αλληλογραφίας µε ̟ρο̟ληρωµένο τέλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση κεραίας 
αναµετάδοσης VHF, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 
«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και 
ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», ̟ροϋ̟ολογισµού 41.811,39 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης της 135293/5324/11-12-2013 σύµβασης µεταφοράς 
µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 
  
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης της 4340/196/14-1-2014 σύµβασης µεταφοράς 
µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ̟αραίτησης µειοδότη α̟ό την ̟ραγµατο̟οίηση δροµολογίου 
µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση 
µηχανηµάτων µέτρησης αιθαλοµίχλης στη Λαµία. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1296/20-12-2012 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί έγκρισης δα̟άνης και διάθεσης ̟ίστωσης, για ̟ληρωµή λογαριασµών 
έργων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για ε̟ανεκτύ̟ωση υλικού 
τουριστικής ̟ροβολής, στα ̟λαίσια συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
τουριστική έκθεση στη Μόσχα, α̟ό 15 έως 18 Μαρτίου. 
  
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση 
µηχανηµάτων µέτρησης αιθαλοµίχλης στην Άµφισσα. 
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ΘΕΜΑ 45ο: Aνάκληση της υ̟΄ αριθµ. 1556/19-12-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής και χορήγηση ̟αράτασης της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση 
δρόµου  Γαρδίκι - Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 5.000.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..                                       
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανακατασκευή 
σαρζανετιών στη θέση Άγ. Πολύκαρ̟ος και Γερακοφωλιά Πλείστου ̟οταµού», Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Συγκρότηση α) Ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης και β) Ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης 
ενστάσεων και ̟ροσφυγών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την καθαριότητα των 
κτιρίων ̟ου στεγάζονται οι υ̟ηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης 
̟ρος ε̟ιλογή γραφείου µελετών για την εκ̟όνηση της µελέτης: «Μελέτη βελτίωσης της 
Π.Ε.Ο. Θήβας Λιβαδειάς α̟ό το ̟έρας της ̟αράκαµψης Αλιάρτου (Χ.Θ. 24+414) έως τη 
διασταύρωση ̟ρος Άγιο Γεώργιο, µε ̟αράκαµψη της Αγίας Παρασκευής», 
̟ροϋ̟ολογισµού 549.951,39 €. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ροµήθεια ενός scanner και 
ενός ηλεκτρονικού υ̟ολογιστή για την ψηφιο̟οίηση των φακέλων των δι̟λωµάτων 
οδήγησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση 
µηχανηµάτων µέτρησης αιθαλοµίχλης στη Βοιωτία. 
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
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Εύβοιας και ανάθεση δύο νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 
2013 – 2014, του ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση άσκησης ή µη αγωγής ̟ρος διεκδίκηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων κοινοχρήστων δα̟ανών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση α) δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης και β) διενέργειας ενός 
̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια µελανιών (TONER) για τους εκτυ̟ωτές, τα 
φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα και συσκευές φαξ, για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής - ∆ιόρθωση της 
υ̟’ αριθµ. 59/20-1-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη 
βελτίωσης ε̟αρχιακού δρόµου ∆άφνη – Όρια νοµού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση α) δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης και β) διενέργειας ανοικτού 
δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, µε 
δηµόσια σύµβαση, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 3.111.160,21 €, συµ̟εριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. και δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης 50%. 
 
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση α) δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης και β) διενέργειας ανοικτού 
δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, σχολικού έτους 2014-2015, συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 3.071.869,26 €, µε Φ.Π.Α., συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟οσού των 
1.023.956,42 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης. 
 
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση α) δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης και β) διενέργειας ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 1.037.139,95  €, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παρχαρίδης Παναγιώτης, Περικλής 
Καραΐσκος, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, 
Θωµάς Τουσιάδης (α̟ουσίαζε κατά την διάρκεια της συζήτησης του έκτακτου και του 
1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης καθώς και των θεµάτων 31ο έως 66ο) και Γεώργιος 
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Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου Πα̟αργύρη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν 
και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Γεώργιος Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος 
ανα̟ληρώθηκε ως ανωτέρω και Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος, καθώς και το 
ανα̟ληρωµατικό µέλος αυτού. 
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. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
3. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
4. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
5. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, 
6. Σ̟υρίδων Παλαιο̟άνος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
7. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Ανά̟τυξης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας,  
8. Γεώργιος Μ̟ίµης, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας, 
9. Νικόλαος Κανελλό̟ουλος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος του Τµήµατος Λογιστικής 
∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας. 
 
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθεί το ̟αρακάτω θέµα, ως έκτακτο: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών ̟ου 
εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 395.500,00€ µε 
Φ.Π.Α.. 
 
 Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και 
α̟οφάσισε το ̟αρα̟άνω θέµα να συζητηθεί ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 105 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών ̟ου 
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εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 395.500,00€ µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 452/7-02-2014 
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 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/7-02-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών ̟ου 
εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 395.500,00 € µε 
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των υ̟οβληθέντων α̟ό τον αναδειχθέντα µειοδότη κ. 
Λάµ̟ρο Μάκκα δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την αριθµ. 1/2013 διακήρυξη. 
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στον Λάµ̟ρο Μάκκα για την ̟ροµήθεια υγρών 
καυσίµων (̟ετρέλαιο θέρµανσης και βενζίνη σού̟ερ), µε τιµή ̟ου θα υ̟ολογίζεται ε̟ί 
της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης τιµής λιανικής ̟ώλησης του είδους ε̟ί 
των τιµών των ̟ρατηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, κατά την ηµέρα 
της ̟αράδοσης, για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 106 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3/29-1-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 3/29-1-2014 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 107 

 
Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Θωµάς Τουσιάδης. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης  για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην υλο̟οίηση Αθλητικών Προγραµµάτων σε συνδιοργάνωση και 
συνεργασία µε τον ∆ήµο Λαµιέων και την Κοινωνική Συνεταιριστική Ε̟ιχείρηση 
"Ερίβωλος Φθία", µε εκδηλώσεις υ̟ερτο̟ικής σηµασίας και ευρείας α̟ήχησης στην ̟όλη 
της Λαµίας, µε θέµα: «Lamia Run Festival (Αγώνας δρόµου 2nd Lamia Night & Run και 
Αγώνας δρόµου 1st Lamia City Trail Run)», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 9.086,00 € µε 
Φ.Π.Α. (εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4936/24/15-
01-2014 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Στη συνέχεια, διατύ̟ωσε την γνώµη του ̟ροφορικά ο ̟αριστάµενος Νοµικός 
Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθύµιος Καραΐσκος, ο ο̟οίος τόνισε τα 
εξής: “Το υφιστάµενο ̟λαίσιο ε̟ιτρέ̟ει συνδιοργάνωση εκδηλώσεων µε διάφορους φορείς ̟ου 
όµως θα έχουν την νοµική υ̟όσταση συλλόγου, σωµατείου, ένωση ̟ροσώ̟ων κλ̟… Σε καµία 
̟ερί̟τωση δεν ε̟ιτρέ̟ει ε̟ιχορήγηση ΝΠΙ∆ ̟ολύ δεν ̟ερισσότερο ε̟ιχειρήσεων κάθε µορφής. 
Μοναδική εξαίρεση α̟ορρέει α̟ό το άρθρο 186 του Ν. 3852/10, ό̟ου ̟ροβλέ̟εται ως αρµοδιότητα 
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«η ε̟ιχορήγηση αστικών εταιρειών µη κερδοσκο̟ικού χαρακτήρα, τις ο̟οίες είχε ιδρύσει η 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή µετείχε σε αυτές, εφόσον ο σκο̟ός τους αναφέρεται στην 
αντιµετώ̟ιση ̟ροβληµάτων, ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και εφόσον η 
̟ραγµατο̟οίηση του σκο̟ού τους ασκείται, κατά διαδοχή, α̟ό την Περιφέρεια. Εξάλλου στο άρθρο 
2 του Ν. 4019/2011 ̟ροβλέ̟ει ότι « …..1. θεσ̟ίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Ε̟ιχείρηση 
(Κοιν.Σ.Ε̟.), ως φορέας της Κοινωνικής Οικονοµίας. Είναι αστικός συνεταιρισµός µε 
κοινωνικό σκο̟ό και διαθέτει εκ του νόµου την εµ̟ορική ιδιότητα. Τα µέλη της 
Κοιν.Σ.Ε̟. µ̟ορούν να είναι είτε φυσικά ̟ρόσω̟α και νοµικά ̟ρόσω̟α. Τα µέλη της συµµετέχουν 
σε αυτήν µε µια ψήφο, ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων του 
κατόχου…… Η συγκεκριµένη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. έχει ενταθεί στις διατάξεις του 2γ του άρθρου 2 
σύµφωνα µε το ο̟οίο έχει τους ̟αρακάτω σκο̟ούς εκ του νόµου «γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Ε̟ιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκο̟ού, οι ο̟οίες αφορούν την ̟αραγωγή ̟ροϊόντων 
και ̟αροχή υ̟ηρεσιών για την ικανο̟οίηση των αναγκών της συλλογικότητας (̟ολιτισµός, 
̟εριβάλλον, οικολογία, εκ̟αίδευση, ̟αροχές κοινής ωφέλειας, αξιο̟οίηση το̟ικών ̟ροϊόντων, 
διατήρηση ̟αραδοσιακών δραστηριοτήτων και ε̟αγγελµάτων κ.α.) ̟ου ̟ροάγουν το το̟ικό και 
συλλογικό συµφέρον, την ̟ροώθηση της α̟ασχόλησης, την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής 
και την ενδυνάµωση της το̟ικής ή ̟εριφερειακής ανά̟τυξης».  Περαιτέρω στο άρθρο 3  
Ν.4019/2011 ορίζεται ότι  «δεν ε̟ιτρέ̟εται η συµµετοχή σε αυτήν των Οργανισµών Το̟ικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ̟ου υ̟άγονται 
σε αυτούς», ό̟ως ε̟ίσης  ̟ροβλέ̟ει συνεταιριστικές µερίδες και στο άρθρο 7 κέρδη και διανοµή 
κερδών ό̟ως ε̟ίσης και τρό̟ο διανοµής. Ακόµα στο άρθρο 8 ̟ροβλέ̟ει έσοδα α̟ό την 
ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα της … Ε̟οµένως και µε βάση τις άνω διατάξεις,  δεν µ̟ορεί να 
υ̟άρξει συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε εµ̟ορική ε̟ιχείρηση µε την µορφή αστικού 
συνεταιρισµού, ενώ ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό το καταστατικό της συγκεκριµένης Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Ε̟ιχείρησης "Ερίβωλος Φθία", ̟ρόκειται για µία ειδική Συνεταιριστική 
Ε̟ιχείρηση, έναν αστικό συνεταιρισµό µε εµ̟ορική ιδιότητα, µε τον ο̟οίο η «Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας» µ̟ορεί να συνεργαστεί, µόνο µε  ̟ρογραµµατική σύµβαση και µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις του 
άρθρου 100 Ν.3852/2010”. 

Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, αφού έλαβε υ̟όψη της και α̟οδέχτηκε ως νόµιµα και 
ορθά τα όσα ανωτέρω ανέφερε ο Νοµικός Σύµβουλος, τα ο̟οία α̟οτελούν και το 
σκε̟τικό (αιτιολογία) της ̟αρούσας α̟οφάσεως, 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆εν α̟οδέχεται (α̟ορρί̟τει) την εισήγηση του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι µε την συνεργασία 
µε την συγκεκριµένη Κοινωνική Συνεταιριστική Ε̟ιχείρηση, ̟ου τάχα δεν έχει κερδοσκο̟ικό 
χαρακτήρα. Πρόκειται για εκδήλωση ̟ου αφορά λίγους και φυσικά δεν έχει, ούτε µ̟ορεί να έχει 
καµία ευρύτερη α̟ήχηση για τον λαό ̟ου αντιµετω̟ίζει, αυτή την ε̟οχή, ̟ρωτοφανή ανεργία, 
φτώχια και ανέχεια. ∆εν την ιεραρχούµε, ό̟ως η ̟λειοψηφία και θεωρούµε την δα̟άνη 
υ̟ερβολική και εκτός των ιεραρχήσεών µας”.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 108 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 184/2011 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12802/127/03-
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02-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 184/2011 α̟όφασή της, όσον αφορά τον κατ’ εξαίρεση 
διορισµό της δικηγόρου Κωνσταντίνας Αρβανίτη, η ο̟οία ορίστηκε λόγω της 
ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» 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.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 109 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1021/2012 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12810/131/03-
02-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 1021/2012 α̟όφασή της, ̟ου αφορά την, κατ΄εξαίρεση,  
ανάθεση δικαστικής υ̟οθέσεως της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας σε δικηγόρο 
εκτός αυτών ̟ου υ̟ηρετούν µε ̟άγια έµµισθη εντολή, και συγκεκριµένα στη Φωτεινή 
Κανέτη, ̟αραθέτοντας ως συγκεκριµένη αιτιολογία ̟ου να την δικαιολογεί, το γεγονός 
ότι η ίδια δικηγόρος είχε τον χειρισµό της υ̟οθέσεως µέχρι και την έκδοση της 
εφετειακής α̟οφάσεως [σε ̟ρώτο και δεύτερο βαθµό για λογαριασµό της ̟ρώην 
«Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας»], κατείχε το φάκελο της υ̟οθέσεως και 
γνώριζε αυτή, ̟εραιτέρω δε, η εν λόγω ̟αράσταση δεν µ̟ορούσε να καλυφθεί α̟ό την 
υ̟άρχουσα Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, λόγω φόρτου 
εργασίας και της έδρας του δικαστηρίου στην Αθήνα. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 110 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1172/2012 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12808/130/03-
02-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 1172/2012 α̟όφασή της, ̟ου αφορά την, κατ΄εξαίρεση,  
ανάθεση δικαστικής υ̟οθέσεως της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας σε δικηγόρο 
εκτός αυτών ̟ου υ̟ηρετούν µε ̟άγια έµµισθη εντολή, και συγκεκριµένα στη Φωτεινή 
Κανέτη, ̟αραθέτοντας ως συγκεκριµένη αιτιολογία ̟ου να την δικαιολογεί, το γεγονός 
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ότι η ίδια δικηγόρος είχε τον χειρισµό της υ̟οθέσεως µέχρι και την έκδοση της 
εφετειακής α̟οφάσεως [σε ̟ρώτο και δεύτερο βαθµό για λογαριασµό της ̟ρώην 
«Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας»], κατείχε το φάκελο της υ̟οθέσεως και 
γνώριζε αυτή, ̟εραιτέρω δε, η εν λόγω ̟αράσταση δεν µ̟ορούσε να καλυφθεί α̟ό την 
υ̟άρχουσα Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, λόγω φόρτου 
εργασίας και της έδρας του δικαστηρίου στην Αθήνα. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 111 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1272/2012 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12796/122/03-
02-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 1272/2012 α̟οφάσεως της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όσον αφορά  τον κατ’ εξαίρεση διορισµό των δικηγόρων 
̟ου αναφέρονται σ’ αυτή, οι ο̟οίοι ορίστηκαν λόγω της φύσεως των υ̟οθέσεων και 
των νοµικών ζητηµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, δοθέντος ότι 
οι ίδιοι έχουν εξειδικευµένη γνώση και εµ̟ειρία στα θέµατα αυτά. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 112 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1282/2012 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12797/123/03-
02-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συµ̟ληρώνει την  υ̟΄αριθµ. 1282/2012 α̟οφάσεως της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όσον αφορά  τον κατ’εξαίρεση διορισµό της δικηγόρου 
Μαγδαλινής Γαλάνη, η ο̟οία ορίστηκε λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι 
σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 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». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 113 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 341/2013 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12804/128/03-
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02-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 341/2013 α̟οφάσεως της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όσον αφορά  τον κατ’εξαίρεση διορισµό της δικηγόρου 
Κωνσταντίνας Καφαντάρη, η ο̟οία ορίστηκε λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία 
είναι σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 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». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 114 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 464/2013 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο  
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 15/2014 α̟οφάσεως της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά της υ̟' αριθµ. 
139/2010 α̟όφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
134820/1134/03-02-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 15/2014 α̟όφασή της, µε την ο̟οία α̟οφασίστηκε η άσκηση 
α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, του ενδίκου 
µέσου της εφέσεως κατά της υ̟' αριθµ. 139/2010 α̟όφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας, ως ̟ρος την ̟ροσβαλλόµενη α̟όφαση, ̟ου φέρει αριθµό 
139/2010, αντί του ορθού 99/2012.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 115 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Ανάκληση ή µη της υ̟΄αριθµ. 1286/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάδειξης αναδόχου διακίνησης 
εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών 
των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης 
του νοµού, έτους 2013», ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € (εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟΄ αριθµ. οικ. 
139913/5554/13-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
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Κατά τη συνεδρίαση, ζητήθηκε α̟ό την ε̟ιτρο̟ή η γνώµη του ̟αρισταµένου 
Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυµίου Καραΐσκου, ο ο̟οίος 
διατύ̟ωσε την γνώµη του και ̟ροφορικά, ως αναφέρεται στην µε αριθµό 12795/121/3-
2-2014 έγγραφη γνωµοδότησή του, η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της 
̟αρούσας. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆εν ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 1286/7-11-2013 α̟όφασή της, σύµφωνα µε την ο̟οία 
κατακυρώθηκε το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την κάλυψη των 
ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας 
και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού έτους 2013», ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 €, στην 
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε)», ̟ου εδρεύει στην Αθήνα 
(ΑΠΕΛΛΟΥ 1, 101188 ΑΘΗΝΑ), για τους λόγους ̟ου αναλυτικά ̟εριγράφονται στην 
µε αριθµό 12795/121/3-2-2014 έγγραφη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ευθυµίου Καραΐσκου. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 116 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
142821/5736/11-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  

Κατά τη συνεδρίαση, ζητήθηκε α̟ό την ε̟ιτρο̟ή η γνώµη του ̟αρισταµένου 
Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυµίου Καραΐσκου, ο ο̟οίος 
διατύ̟ωσε την γνώµη του και ̟ροφορικά, ως αναφέρεται στην µε αριθµό 12801/126/3-
2-2014 έγγραφη γνωµοδότησή του, η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της 
̟αρούσας. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 

1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 3/11-12-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 
ε̟αναλη̟τικού διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη φύλαξης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
̟ου αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ̟ου ̟ροσκόµισε η 
αναδειχθείσα εταιρεία «KOLOSSOS SECURITY» ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.. 
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στην εταιρεία «KOLOSSOS SECURITY» ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε αντί του ̟οσού των 51.730,90 €, συµ̟εριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ.. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι καταψηφίζει την εργολαβία και ζήτησε “να 
µαταιωθεί ο διαγωνισµός και να συγκροτηθεί ειδική υ̟ηρεσία µε µόνιµους υ̟αλλήλους”. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 117 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Νοµική κάλυψη και υ̟εράσ̟ιση της Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ενώ̟ιον του Β΄ 
Τριµελούς  Πληµµελειοδικείου  Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
13853/3941/4-2-2014 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών Π.Ε. Εύβοιας 
και την υ̟’ αριθµ. 12793/119/3-2-2014 γνωµοδότηση της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο 
Χαλκίδας και Νοµικό Σύµβουλο του Γραφείου της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Π.Ε. 
Εύβοιας, κ. Γεώργιο Σ. Ρουµελιώτη, στον ο̟οίον χορηγείται η εντολή και η 
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του Β΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου  Χαλκίδας, 
στη δικάσιµο της 12-02-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να 
καλύψει νοµικά και να υ̟ερασ̟ιστεί την Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 
Ε̟ικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, κ. Περσεφόνη Ιωαννίδου-
Αλαµάνου. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 118 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υ̟όθεση Σταύρου Βερούση). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12798/124/3-
2-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Φωτεινή 
Κανέτη του Χαραλάµ̟ους, δικηγόρο, κάτοικο Λαµίας, µε Α.Μ. ∆.Σ.Λ. 90, λόγω της 
ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» 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 εκ̟ροσω̟ήσει τη «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο 25ο Τµήµα του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στη 
δικάσιµο της 14/02/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την α̟ό 19/10/2001 αγωγή ̟ου άσκησε κατά της ̟ρώην «Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», ήδη «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο Σταύρος Βερούσης, 
συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
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2. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται στο συνολικό 
̟οσό των 1.400 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 119 
 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υ̟όθεση Ανέστη Ανεστό̟ουλου). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12799/125/3-
2-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την  Φωτεινή 
Κανέτη του Χαραλάµ̟ους, δικηγόρο, κάτοικο Λαµίας,  µε Α.Μ. ∆.Σ.Λ. 90, λόγω της 
ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» 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 εκ̟ροσω̟ήσει τη «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο 25ο Τµήµα του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στη 
δικάσιµο της 14/02/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την α̟ό  26/10/2001 αγωγή ̟ου άσκησε κατά της ̟ρώην «Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», ήδη «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο Ανέστης 
Ανεστό̟ουλος, συντάσσοντας  υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της 
υ̟οθέσεως.    
2. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται στο συνολικό 
̟οσό των 1.400 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 120 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης ̟αγίων χορηγηµάτων καθαριότητας για την Π.Ε. 
Ευρυτανίας, έτους 2014 (εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟΄αριθµ. 802/23-12-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Κατά τη συνεδρίαση, ζητήθηκε α̟ό την ε̟ιτρο̟ή η γνώµη του ̟αρισταµένου 
Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυµίου Καραΐσκου, ο ο̟οίος 
διατύ̟ωσε την γνώµη του και ̟ροφορικά, ως αναφέρεται στην µε αριθµό 12794/120/3-
2-2014 έγγραφη γνωµοδότησή του, η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της 
̟αρούσας. Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι διαφωνεί µε τα χορηγήµατα και θεωρεί 
“την καθαριότητα των χώρων αντικείµενο ειδικής υ̟ηρεσίας, ̟ου ̟ρέ̟ει να συγκροτηθεί”. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

   α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
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Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθεί εκ νέου η 
γνώµη της Νοµικής Υ̟ηρεσίας, στην ο̟οία ̟αρα̟έµ̟εται το θέµα, µετά την ̟αροχή 
̟εραιτέρω στοιχείων α̟ό την ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Μειοψήφισε ο κ. Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, ο ο̟οίος ̟ρότεινε να διενεργηθεί διαγωνισµός. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 121 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Ενέργειες σε σχέση µε τα ζητήµατα των Ανα̟τυξιακών και λοι̟ών 
ανωνύµων Εταιρειών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 13975/154/4-
2-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Κατά τη συνεδρίαση, ζητήθηκε α̟ό την ε̟ιτρο̟ή η γνώµη του ̟αρισταµένου 
Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυµίου Καραΐσκου, ο ο̟οίος 
διατύ̟ωσε την γνώµη του και ̟ροφορικά, ως αναφέρεται στην µε αριθµό 13975/154/4-
2-2014 έγγραφη γνωµοδότησή του, η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της 
̟αρούσας. 

Στη συνέχεια, ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “η γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου δίνει τη νοµική διάσταση των όσων έχουµε να κάνουµε για την διάλυση της 
Ανα̟τυξιακής ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε. και ̟ροσδιορίζει ̟ως θα εξασφαλίσουµε τα ̟εριουσιακά του 
στοιχεία…̟ρώτα α̟ό όλα το Χιονοδροµικό Καρ̟ενησίου. Αναφορικά µε την ως άνω 
εισήγηση, συνέχισε ο κ. Χρονάς “εκφράζουµε την σύµφωνη γνώµη µας για την ̟ροτεινόµενη 
διάλυση της Ανα̟τυξιακής και διατυ̟ώνουµε την αντίθεσή µας µε την ̟αραχώρηση του 
Χιονοδροµικού σε άλλον φορέα για εκµετάλλευση, εάν δεν α̟οκλειστεί σίγουρα η ό̟οια ̟ορεία 
µ̟ορεί να οδηγήσει σε ιδιωτικο̟οίηση. ∆εν εµ̟ιστευόµαστε τον ∆ήµο Καρ̟ενησίου, ̟ου ήδη 
συζητεί αυτή την ̟ροο̟τική, έχοντας υ̟όψη ̟ως θα µ̟ορέσει να το ̟αραχωρήσει στο µεγάλο 
κεφάλαιο για εκµετάλλευση… Καταγγέλλουµε, ε̟ίσης, την α̟ουσία και κά̟οιου στοιχειώδους 
έστω ̟ολιτικού σκε̟τικού, ̟ου θα συνόδευε το κείµενο του Νοµικού Συµβούλου δίνοντας 
εξηγήσεις για όσα συνέβησαν στην συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση. Θα α̟έδιδε ευθύνες και φυσικά θα 
̟εριείχε και αυτοκριτική για την Ε.Ε. και τον Κ. Περιφερειάρχη…Σε κάθε ̟ερί̟τωση, σε αυτό το 
θέµα µ̟ορούσε να εξασφαλιστεί η αντιµετώ̟ιση κάθε εκκρεµότητας α̟ό την λειτουργία τέτοιων ή 
αντίστοιχων ανα̟τυξιακών, ̟ου εξακολουθούν να λαθροβιώνουν ή να λειτουργούν µε ιδιωτικό – 
οικονοµικά κριτήρια και µε ανάλογα ̟ροβλήµατα στο ̟εριθώριο της σκο̟ιµότητας και ̟έραν 
̟άσης ενηµέρωσης του Περιφερειακού Συµβουλίου σε ολόκληρη την ̟εριοχή…Καταψηφίζουµε 

την εισήγηση και ζητάµε να τεθούν σε ονοµαστική ψηφοφορία όλες οι ̟τυχές της ̟ρότασής µας”.    
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή α̟όψεων µεταξύ των µελών η 
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Παρα̟έµ̟ει, λόγω µείζονος σ̟ουδαιότητας και ενδιαφέροντος, το θέµα στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας για τη λήψη α̟όφασης, σε εφαρµογή του 
άρθρου 176, ̟αρ. 3, του ν. 3852/2010, ό̟ως αντικαταστάθηκε α̟ό το άρθρο 5, ̟αρ. 4 
του ν. 4071/2012. 
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Βασίλειο Καραµ̟ά, και τα 
µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.κ. Περικλή 
Καραΐσκο και Ταξιάρχη Σκλα̟άνη, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υ̟ηρεσία της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να ̟ροβούν σε διοικητικό ε̟ί̟εδο στις αναγκαίες  
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ενέργειες ̟ρος τα αρµόδια υ̟ουργεία και υ̟ηρεσίες, ̟ροκειµένου να διασφαλιστεί η 
̟αραµονή του ακινήτου, άµεσα (α̟ευθείας) ή έµµεσα και µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, στην 
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 122 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 9830/428/27-
1-2014 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 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 175.300,00 €, χωρίς 
Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, 
2. τους όρους διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο, 
3. την δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 135.000,00 € ̟λέον Φ.Π.Α., ̟ου θα καλυφθεί 
α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Ε. Φωκίδας (Φορέας 073 ΚΑΕ 1511 ̟οσό 107.500,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και ΚΑΕ 1512 ̟οσό 27.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 123 
 

ΘΕΜΑ 19ο: Συµ̟ληρωµατική έγκριση για ε̟ισκευή µηχανηµάτων, Π.Ε. Φωκίδας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ. /23-1-2014 

έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ο κ. Αναστάσιος 
Χρονάς µίλησε για διοικητική ̟αράλειψη και δήλωσε ότι “καλό θα ήταν να ερχόταν η 
αναγκαία τεχνική έκθεση έγκαιρα, ̟ράγµα ̟ου ήταν εφικτό να γίνει” και ζήτησε, για να 
̟ροληφθούν τυχόν ̟ροβλήµατα, “να φτιάξουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες τεχνική 
έκθεση για την κατάσταση των µηχανηµάτων τους και φυσικά για τυχόν ̟ροτάσεις ανανεώσεων 
και εκσυγχρονισµού”. Ο κ. Περικλής Καραΐσκος εξέφρασε την ά̟οψη ότι “υ̟οκρύ̟τεται 
κατακερµατισµός της δα̟άνης και όλα αυτά είναι ̟αράνοµα”.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου να δοθεί α̟ό την 
αρµόδια τεχνική υ̟ηρεσία της Π.Ε. Φωκίδας η α̟αραίτητη τεχνική έκθεση σχετικά µε 
την κατάσταση των µηχανηµάτων, ̟ου να ̟ιστο̟οιεί την αιτούµενη δα̟άνη.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 124 
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ΘΕΜΑ 20ο: «Τυ̟ική» έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ιστώσεων για την ̟ληρωµή 
υ̟οχρεώσεων ̟ου αναλήφθηκαν κατό̟ιν α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής το 
̟ροηγούµενο οικονοµικό έτος 2013 και θα εκτελεστούν το τρέχον οικονοµικό έτος 2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 407/24-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης για τις κάτωθι α̟οφάσεις της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής, οι ο̟οίες αναλήφθηκαν το οικονοµικό έτος 2013 και θα εκτελεστούν στο 
τρέχον οικονοµικό έτος 2014, ως εξής:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΠΟΣΟ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
2013 

1 Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση 
̟ίστωσης για την ασφάλιση 
οχηµάτων, σκάφους και 
µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας 

0899 20.000,00€ 1308/7-11-2013 
Α∆Α ΒΛ1Λ7ΛΗ-
8ΙΞ (Πρακτικό 31-
θέµα 33) 

2 «Έγκριση δα̟άνης για στέγαση και 
διατροφή σεισµο̟λήκτων της 
̟εριοχής  Ρεγγινίου Φθιώτιδας» 

2757 5.000,00€ 1225/24-10-2013 
Α∆Α:ΒΛΛΜ7ΛΗ-
01Α(Πρακτικό 30-
θέµα  Έκτ.4) 

3 Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση 
̟ίστωσης για συµµετοχή υ̟αλλήλων 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε 
σεµινάριο ελεγκτών ΚΤΕΟ 

0881 32.000,00€ 1239/24-10-2013 
Α∆Α:ΒΛΛΜ7ΛΗ-
01Α(Πρακτικό 30- 
θέµα 12) 

4 Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση 
̟ίστωσης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη 
∆ιάσκεψη των Α̟οµακρυσµένων 
Παράκτιων Περιφερειών της 
Ευρώ̟ης – Conference of Peripheral 
maritime Regions of Europe 
(CPMR). 

2611 11.921,00€ 1197/14-10-2013 
Α∆Α ΒΛΛΘ7ΛΗ-
Θ5Ν (Πρακτικό 
29, θέµα 45) 

5 Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση 
̟ίστωσης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη 
Συνέλευση των Ευρω̟αϊκών 
Περιφερειών – Assembly of 
European Regions (AER). 

2611 7.510.32€ 1196/14-10-2013 
Α∆Α ΒΛΛΘ7ΛΗ-
Θ5Ν (Πρακτικό 
29, θέµα 44) 

6 Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση 1729 6.000,00€ 1317/7-11-2013 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7ΛΗ-ΛΗΘ
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̟ίστωσης για ̟ροµήθεια ενός 
̟ιστο̟οιηµένου οργάνου µέτρησης 
(µετρητής ροής) – ελέγχου της 
̟αρεχόµενης ̟οσότητας αερίων 
καυσίµων α̟ό τα ̟ρατήρια υγρών 
καυσίµων στο ̟λαίσιο των 
̟ροβλε̟όµενων ̟εριοδικών ελέγχων 
Μέτρων και Σταθµών ̟ου διενεργεί 
η ∆/νση Ανά̟τυξης Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Α∆Α ΒΛ1Λ7ΛΗ-
8ΙΞ (Πρακτικό 31, 
θέµα 42) 

7 Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση 
̟ίστωσης για συντήρηση-
αναγόµωση ̟υροσβεστήρων των 
δηµοσίων κτιρίων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

1699 5.000,00€ 1341/15-11-2013 
(Πρακτικό 32-
θέµα 2) Α∆Α 
ΒΛ107ΛΗ-06Ν 

8 Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση 
̟ίστωσης ̟οσού 10.000,00€ µε ΦΠΑ 
για την ̟ροµήθεια ειδών ̟ρώτης 
ανάγκης για την αντιµετώ̟ιση 
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

5152 10.000,00€ 1508/09-12-2013 
Α∆Α ΒΛΓΨ7ΛΗ-
ΩΡ3 (Πρακτικό 
36, θέµα 28) 

9 Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού 
για την ̟ροµήθεια γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας 

1111 184.500,00€ 1171/14-10-13 
(Πρακτικό 29-
Α∆Α ΒΛΓΛΟΡ10-
ΨΟΦ) 

10 Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια 
ελαστικών των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου  της  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας  

1321 73.800,00€ -1121/2013 
(Πρακτικό 28-
Α∆Α ΒΛΕΖ7ΛΗ-
ΘΟΙ) 
 

11 Έγκριση διενέργειας ενός ανοιχτού 
δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για 
̟ροµήθεια υγρών καυσίµων και 
λι̟αντικών για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην ΠΕ Φθιώτιδας. 

1511 
1512 

2014: 
500.000,00€ 

 
 

2015: 
112.540,00€ 

-1316/07-11-2013  
(Πρακτικό 31, 
θέµα 41) 
Α∆Α: ΒΛ1Λ7ΛΗ-
8ΙΞ και - 1438/02-
12-2013 
(Πρακτικό 34, 
θέµα / Έκτακτο 
14)Α∆Α: 
ΛΓΠ7ΛΗ-ΜΒ3 

12 Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ε̟ιλογή 
αναδόχου για την µεταφορά 

0823 2014:  
49.000,00€ 

 

15552/19-12-2013  
Πρακτικό 37- 
θέµα 28) 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7ΛΗ-ΛΗΘ
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αντικειµένων - ταχυµεταφορές, για 
τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000 € χωρίς Φ.Π.Α.. (73800,00 €) 

 
2015: 

24.800,00€ 

 
Α∆Α: ΒΛΓΥ7ΛΗ-
Σ37 

 
Οι συγκεκριµένες δα̟άνες θα ̟ληρωθούν α̟ό τον Ε.Φ.073 της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ΠΕ Φθιώτιδας και τους αντίστοιχους ΚΑΕ. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 125 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1552/19-12-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί έγκρισης διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ε̟ιλογή 
αναδόχου για την µεταφορά αντικειµένων - ταχυµεταφορές, για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000 € χωρίς Φ.Π.Α. (73.800 € µε Φ.Π.Α.). 

 
Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης ανά Περιφερειακή Ενότητα για 
την ̟ληρωµή εργοδοτικών εισφορών των α̟ασχολουµένων στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος ‘’Κοινωφελούς εργασίας’’ του Ο.A.E.∆.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 412/24-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης  ανά Περιφερειακή Ενότητα 
για την ̟ληρωµή εργοδοτικών εισφορών των α̟ασχολουµένων στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος “Κοινωφελούς εργασίας” του 
Ο.A.Ε.∆. και για τους ̟έντε µήνες διάρκειας του ̟ρογράµµατος, ως εξής:  

 
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

1 ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 0352 75.000,00 
2 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0352 45.000,00 
3 ΦΩΚΙ∆ΑΣ 0352 39.000,00 
4 ΕΥΒΟΙΑΣ 0351 85.000,00 
5 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0352 58.000,00 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 126 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «∆ια̟λατύνσεις, τεχνικά και 
ασφαλτόστρωση ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι - Γαύρος (Β΄ Φάση)», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού  250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7ΛΗ-ΛΗΘ
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 136/28-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «∆ια̟λατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση 
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι - Γαύρος (Β΄ Φάση)», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού  250.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 127 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της σύµβασης της ̟ροµήθειας:  
«Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 10469/417/28-
01-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υ̟όψη τις ̟αρατηρήσεις των κ.κ. 
Παναγιώτη Παρχαρίδη και Γεωργίου Ζιώγα, σχετικά µε την κακή ̟οιότητα του 
χρώµατος διαγράµµισης ̟ου χρησιµο̟οιείται, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή  
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη ̟οσού 48.737,03 €, συµ̟εριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση της σύµβασης της ̟ροµήθειας: «Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης», Π.Ε. 
Φθιώτιδας.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 128 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Αντι̟ληµµυρικές 
̟αρεµβάσεις στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και σε χείµαρρούς του». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
1482987/6475/13/07-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της ̟ροθεσµίας του έργου: «Αντι̟ληµµυρικές 
̟αρεµβάσεις στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και σε χείµαρρούς του» µέχρι 30-07-2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 129 
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού 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. 1316/24-01-
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 οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την ανάθεση σε ανάδοχο την 
υλο̟οίηση του έργου: «Συλλογή, συσκευασία, µεταφορά και καταστροφή 
α̟αγορευµένων ̟ρος χρήση και ληγµένων φυτοφαρµάκων δακοκτονίας συνολικής 
̟οσότητας 3.634 lit (4200 Kgr) και έκδοση ̟ιστο̟οιητικού τελικής διάθεσης-
καταστροφής, της  Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 11.365,200 € µε Φ.Π.Α., 
β) την ̟ροκήρυξη και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές, 
γ) την δα̟άνη για την υλο̟οίηση του έργου ̟ου θα ̟ροέρχεται α̟ό ̟ιστώσεις της 
δακοκτονίας (υ̟όλοι̟α 2013).  Η τιµή κατά κιλό υ̟ολογίζεται στα 2,20 €, ό̟ως ̟ιο κάτω: 
- ∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Βοιωτίας (4.200 κιλά Χ2,20 €/κιλ), δα̟άνη 9.240,00 €, ̟λέον Φ.Π.Α. 23% 
2.125,200 €, ήτοι σύνολο 11.365,200 €. 
Συνολική δα̟άνη µε Φ.Π.Α. 23%, 11.365,200 €.  
Οι ̟ιο ̟άνω ̟ιστώσεις θα βαρύνουν τoν  Κ.Α.Ε. 073 5241 της  Π.Ε. Βοιωτίας. 
2. Ορίζει ως Υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 130 
 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή τεχνικών στον δρόµο Παλαιοκατούνα – Σίχνικο», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 123/27-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1/24-12-2013 και 1α/16-1-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στον δρόµο Παλαιοκατούνα – Σίχνικο», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών 
συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «∆ΙΩΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα 
τέσσερα τοις εκατό (44,00%). 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 131 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Καθαρισµός τεχνικών έργων του Εθνικού και Ε̟αρχιακού 
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας (Α’ Φάση), ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 11246/489/29-
01-2014 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 
Α̟ορρί̟τει την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, διότι κρίνει την 
οικονοµική ̟ροσφορά του τελικού µειοδότη µη ικανο̟οιητική, και ̟αρα̟έµ̟ει το θέµα 
στο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως 
αρµόδιο να γνωµοδοτήσει, σε εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3669/2008 (άρθρο 27, 
̟αρ. 2β). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 132 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Γέφυρα Κρικελλιώτη ̟οταµού – ∆οµνίστα – Ψηλός 
Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 143/28-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Γέφυρα Κρικελλιώτη 
̟οταµού – ∆οµνίστα – Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 
µε Φ.Π.Α., µε ανοικτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 133 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα οδικού δικτύου ̟ρος Γοργιανάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού  40.000,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 144/28-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα οδικού δικτύου ̟ρος 
Γοργιανάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού  40.000,00 µε Φ.Π.Α., µε ανοικτή 
δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 134 

 
Σ΄ αυτό το σηµείο εξήλθε της αίθουσας συνεδριάσεων ο κ. Θωµάς Τουσιάδης. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης άγονων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
της Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 9851/602/28-
01-2014 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 α̟’ ευθείας ανάθεση των ̟αρακάτω άγονων δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  
1. στον Χρήστο ∆ηµητράκη, κάτοικο Ροβιών, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2640, για την 
̟ραγµατο̟οίηση του δροµολογίου, Κάµ̟ινγκ Ροβιών – Ροβιές και ε̟ιστροφή, µε 
κωδικό 428, για τη µεταφορά ενός µαθητή του ΕΠΑΛ Μαντουδίου, µε ηµερήσιο κόστος 
24,90 €, 
2. στον Νικόλαο Ρεντίφη, κάτοικο Ιστιαίας, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2619, για την 
̟ραγµατο̟οίηση του δροµολογίου, µε κωδικό 431, για τη µεταφορά τεσσάρων (4) 
µαθητών του 2ου ∆ηµοτικού σχολείου Ιστιαίας, µε ηµερήσιο κόστος 20,00 €, 
3. στον Ιωάννη Χριστό̟ουλο κάτοικο Ωρεών, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2626, για την 
̟ραγµατο̟οίηση του δροµολογίου, µε κωδικό 432, για τη µεταφορά τεσσάρων (4) 
µαθητών του 2ου ∆ηµοτικού σχολείου Ιστιαίας, µε ηµερήσιο κόστος 20,00 €. 

Οι συµβάσεις ̟ου θα υ̟ογραφούν α̟ό τις εν λόγω αναθέσεις, θα έχουν διάρκεια  
έως 30-6-2014, αλλά θα λυθούν αυτοµάτως και αζηµίως, όταν, ̟ριν α̟ό τη λήξη τους, 
καταρτιστούν οι συµβάσεις του σχετικού διαγωνισµού ̟ου θα ̟ροκηρύξει η Π.Ε. 
Εύβοιας. Η συνολική δα̟άνη των ως άνω συµβάσεων, λαµβανοµένου υ̟όψη του 
δευτέρου εξαµήνου του σχολικού έτους 2013-2014  δηλαδή έως τη µέγιστη διάρκειά τους 
και για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων, (101), α̟ό 8-1-2014 µέχρι 30-6-2014, 
ανέρχεται στο ̟οσό των 7.407,04 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., και θα βαρύνει 
τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821, κατά  το οικονοµικό έτος 2014. 
Η ως άνω δα̟άνη θα ̟εριοριστεί στο ̟οσό ̟ου αναλογεί α̟ό την ηµεροµηνία 
υ̟ογραφής των οικείων συµβάσεων και µέχρι την λύση τους. 
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Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε ε̟ιφυλάξεις, γνωρίζοντας τις 
καθυστερήσεις και τα ̟ροβλήµατα ̟ου υ̟ήρξαν στην Εύβοια για το θέµα της 
µεταφοράς των µαθητών. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 135 
 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυ̟ικού χαρτιού ̟εριόδου 2014», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 35.000 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 11812/532/30-
01-2014 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. 2/30-1-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυ̟ικού χαρτιού 
̟εριόδου 2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 35.000 € χωρίς Φ.Π.Α., ̟ου αφορά 
στον έλεγχο των οικονοµικών ̟ροσφορών  των υ̟οψηφίων ̟ροµηθευτών. 
2. Αναδεικνύει ως µειοδότη της ̟ροµήθειας τον Παναγιώτη Γ. Μ̟εχλιβανίδη, µε τελική 
τιµή 33.853,25 € ̟λέον Φ.Π.Α., η ̟ροσφορά του ο̟οίου είναι σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης και κρίνεται οικονοµικά συµφέρουσα. 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την υ̟οβολή α̟ό τον αναδειχθέντα 
µειοδότη των α̟αραίτητων δικαιολογητικών, ό̟ως αυτά ̟ροβλέ̟ονται στην αριθµ. 
4298/159/14-01-2014 διακήρυξη. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 136 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την µεταφορά αντικειµένων – 
ταχυµεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 560/31-1-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης 14.000 €, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για 
την, µε α̟’  ευθείας ανάθεση, µεταφορά αντικειµένων – ταχυµεταφορές, για τις ανάγκες 
των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας.   
Η διάρκεια της συγκεκριµένης ανάθεσης θα είναι α̟ό 17/2/2014 (ηµεροµηνία λήξης 
της ισχύουσας σύµβασης) µέχρι την υ̟ογραφή της νέας σύµβασης, µετά την 
ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισµού και την ανάδειξη αναδόχου. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0823. 
   

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 137 
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ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια φακέλων 
αλληλογραφίας µε ̟ρο̟ληρωµένο τέλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 561/31-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης 15.000 €, µε ΦΠΑ, για την, µε α̟’  ευθείας 
ανάθεση στα ΕΛ.ΤΑ., της ̟ροµήθειας φακέλων αλληλογραφίας µε ̟ρο̟ληρωµένο τέλος 
και εκτυ̟ωµένο λογότυ̟ο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0823. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 138 
 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση κεραίας 
αναµετάδοσης VHF, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 92/31-01-2014 
έγγραφο του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της 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 δα̟άνη, ύψους 2.178,94 € µε Φ.Π.Α., για την ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση 
µιας (1) κεραίας αναµετάδοσης VHF, Π.Ε. Φωκίδας. 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον Φορέα  073 ΚΑΕ 1725. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 139 
 

ΘΕΜΑ 36ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 
«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και 
ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», ̟ροϋ̟ολογισµού 41.811,39 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 189/31-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής διαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης µε τίτλο: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων (ΣΜΠΕ) 
ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», ̟ροϋ̟ολογισµού 41.811,39 € µε Φ.Π.Α., 
α̟οτελούµενη α̟ό τα υ̟ηρεσιακά µέλη ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, 
σύµφωνα µε το α̟ό 29-1-2014 ̟ρακτικό κλήρωσης, το ο̟οίο α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού, ως εξής: 
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Τακτικά µέλη: 
α) ∆ηµητρό̟ουλος Ευάγγελος του Τριαντάφυλλου, Γεωλόγος µε Γ΄ β στη ∆.Τ.Ε./Π.Σ.Ε. 
και µε Α.∆.Τ.: ΑΗ 477233, ως ̟ρόεδρος.  
β) Μ̟εζάτης Ευάγγελος του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός µε Γ΄ β στη ∆.Τ.Ε./Π.Σ.Ε. 
και µε Α.∆.Τ.: ΑΙ 978609. 
γ) Φαρµάκης Αλέξιος του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, εκ̟ρόσω̟ος του 
Τ.Ε.Ε./Περιφερειακό Τµήµα Εύβοιας και µε Α.∆.Τ.: ΑΖ 688672. 
 
Ανα̟ληρωµατικά µέλη κατ’ αντιστοιχία: 
α) Ε̟ισκό̟ου Ευάγγελος του Παναγιώτη, Το̟ογράφος Μηχανικός µε Β΄ β στη 
∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ./Π.Σ.Ε. και µε Α.∆.Τ.: ΑΑ 978836. 
β) Ευαγγελό̟ουλος Ζαχαρίας του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός µε Γ΄ β στη 
∆.Τ.Ε./Π.Σ.Ε. και µε Α.∆.Τ.: ΑΙ 979169. 
γ) Γιαννούλης Χριστόφορος του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός και µε Α.∆.Τ.: Ρ 
802066. 
Η Ε̟ιτρο̟ή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της το ̟ολύ σε δέκα (10) συνεδριάσεις, οι 
ο̟οίες θα γίνουν εντός του ωραρίου λειτουργίας των Υ̟ηρεσιών. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 140 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης της 135293/5324/11-12-2013 σύµβασης µεταφοράς 
µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6840/341/20-
01-2014 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 
Τρο̟ο̟οιεί: 
1. το δροµολόγιο µε κωδικό 37-1 (Αµάρυνθος - Μαλακώντας - Βασιλικό - Χαλκίδα 
(Βαθροβούνι έδρα ΕΕΕΚ Ειδικής - (Καµάρες έδρα  ΕΠΑΛ Ειδ. Αγωγής) - ΤΕΕ Ειδικής 
Αγωγής), σύµφωνα µε τα δεδοµένα της αρχικής ̟ροκήρυξης, ως εξής: 
  

∆ροµολόγιο 

 
 

Κωδ 
δροµ 

Σχολική  
µονάδα 

Ονοµατε̟ώνυµο 
µαθητή 

∆/νση  
κατοικίας 

Αριθ 
δροµ 

 
Ηµερ 
Κοστ 

€ 

ΕΕΕΕΚ Είδ. 
Αγωγής 

Στρουµ̟ούλη 
Σταυρούλα 

Αµάρυνθος 

ΕΠΑΛ Ειδι. 
Αγωγής 

Μανωλό̟ουλος 
Παναγιώτης 

Μαλακώντας 

Αµάρυνθος - 
Μαλακώντας - 
Βασιλικό - 
Χαλκίδα 
(Βαθροβούνι 
έδρα ΕΕΕΚ 
Ειδ. -
(Καµάρες 
έδρα ΕΠΑΛ 

37 

ΕΕΕΕΚ Είδ. 
Αγωγής 

Μαρινάβ 
Ιβάν 

Χαλκίδα 

2 50,00 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7ΛΗ-ΛΗΘ



 28 

Ειδ. Αγωγής) 
 
2. την 135293/5324/11-12-2013 σύµβαση µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας µε τον 
Σ̟υρίδωνα Κατσιαβέλο, ως ̟ρος τον αριθµό των µαθητών (α̟ό τέσσερις 4, σε τρεις 3) 
και ως ̟ρος το ̟οσό του ηµερήσιου κόστους (α̟ό 58,90 € σε 50,00 €). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 141 
 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης της 4340/196/14-1-2014 σύµβασης µεταφοράς 
µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8573/516/23-
01-2014 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 
 

1. Καταργεί το δροµολόγιο µε κωδικό 255 Αλιβέρι – Λάτα.  
2. Τρο̟ο̟οιεί την 4340/196/14-1-2014  σύµβαση µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας 
µε την Σταυρούλα Πιλάτη, για την ̟ραγµατο̟οίηση µόνο του δροµολογίου µε κωδικό 
402 Τραχήλι - Αλιβέρι και ε̟ιστροφή για τη µεταφορά του Ευστάθιου Καδίτη, µαθητή 
του 1ου ολοήµερου Νη̟ιαγωγείου Αλιβερίου, ως εξής: 
 

∆ροµολόγιο 

 
 

Κωδ 
δροµ 

Σχολική  
µονάδα 

Ονοµατ/µο 
µαθητή 

∆/νση  
κατοικίας 

Αριθ 
δροµ 

 
Ηµερ 
Κοστ 

€ 

Τραχήλι 
Αλιβέρι και 
ε̟ιστροφή 

402 1ο Ολ. 
Νη̟/γείο 
Αλιβερίου 

Ευστάθιος 
Καδίτης 

Τραχήλι 
Ευβοίας 

2 29,00 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 142 
 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ̟αραίτησης µειοδότη α̟ό την ̟ραγµατο̟οίηση δροµολογίου 
µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2862/132/15-
01-2014 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 ̟αραίτηση του Α̟όστολου Καραλή, µειοδότη των δροµολογίων, Ρόδεζα – 
Βενζινάδικο – Λουκίσια και ε̟ιστροφή, µε κωδικό 412, και Λουκίσια – Ρόδεζα 
ολοήµερο, µε κωδικό 438, για τη µεταφορά τριών (3) µαθητών του ∆ηµοτικού σχολείου 
Ανθηδόνας και την εκ νέου ̟ροκήρυξή τους α̟ό την Π.Ε. Εύβοιας. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 143 
 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Φωκίδας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./24-01-

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 
Εγκρίνει το ̟αρακάτω νέο δροµολόγιο για την ε̟ιστροφή µε ΤΑΞΙ τεσσάρων (04) 
µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου Λιδωρικίου στον τό̟ο κατοικίας τους, σύµφωνα µε 
τον συνηµµένο ̟ίνακα και το α̟ό 22/01/2014 υ̟ηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης 
Ανά̟τυξης Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

1 

ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ – 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙ 
– ΣΥΚΕΑ - 

ΜΟΥΣΟΥΝΙ
ΤΣΑ 

∆ΗΜ 
ΣΧΟ.
ΛΙ∆Ω

ΡΙ 
ΚΙΟΥ 

∆ΩΡΙ
∆ΟΣ 

Α/Θ
ΜΙΑ 4 ΜΟΝΗ ΤΑΞΙ 12:25 28,20 35,75 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 144 

 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση 
µηχανηµάτων µέτρησης αιθαλοµίχλης στη Λαµία. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 604/3-02-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α., για την 
̟ροµήθεια και το̟οθέτηση µηχανηµάτων µέτρησης αιθαλοµίχλης στη Λαµία. Η 
συγκεκριµένη ̟ροµήθεια κρίνεται αναγκαία και ε̟είγουσα σύµφωνα µε την αριθµ. 
70601/13 (ΦΕΚ 3272 /Β/23-12-2013) ΚΥΑ.   
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Η δα̟άνη αυτή θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας Ε.Φ. 01 073  ΚΑΕ 1725. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 145 
 

ΘΕΜΑ 42ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1296/20-12-2012 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί έγκρισης δα̟άνης και διάθεσης ̟ίστωσης, για ̟ληρωµή λογαριασµών 
έργων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για ε̟ανεκτύ̟ωση υλικού 
τουριστικής ̟ροβολής, στα ̟λαίσια συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
τουριστική έκθεση στη Μόσχα, α̟ό 15 έως 18 Μαρτίου. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 624/03-02-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και ̟ροεδρεύοντος του κ. Παναγιώτη Παρχαρίδη, λόγω 
ολιγόλε̟της α̟ουσίας του Προέδρου, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 24.600,00 € µε ΦΠΑ (ήτοι: 20.000 € + 
ΦΠΑ 23%) για την, µε α̟’  ευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΚΑΡΑΜΕΛΑ», της 
ε̟ανεκτύ̟ωσης υλικού τουριστικής ̟ροβολής στη ρωσική γλώσσα, το ο̟οίο θα 
χρησιµο̟οιηθεί στην τουριστική έκθεση στη Μόσχα (Ρωσία), α̟ό 15 έως 18 Μαρτίου 
2014. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01 071 ΚΑΕ 9899. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για 
̟ροχειροδουλειά”. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 146 
 

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση 
µηχανηµάτων µέτρησης αιθαλοµίχλης στην Άµφισσα. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 13196/604/3-
02-2014 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 
Εγκρίνει την δα̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 24.600,00€ µε ΦΠΑ, για την 
̟ροµήθεια και το̟οθέτηση µηχανηµάτων µέτρησης αιθαλοµίχλης στην Άµφισσα. 
Η συγκεκριµένη ̟ροµήθεια κρίνεται αναγκαία και ε̟είγουσα σύµφωνα µε την αριθµ. 
70601/13 (ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013) ΚΥΑ.  
Η δα̟άνη αυτή θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας (Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1725). 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 147 

 
ΘΕΜΑ 45ο: Aνάκληση της υ̟΄ αριθµ. 1556/19-12-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής και χορήγηση ̟αράτασης της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση 
δρόµου  Γαρδίκι - Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 5.000.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..                                       

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
12037/498/30-01-2014 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. Ανακαλεί την µε αριθµ. 1556/19-12-2013 α̟όφασή της, µε την ο̟οία εγκρίθηκε η 
̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση δρόµου 
Γαρδίκι – Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
µέχρι 31/12/2013, λόγω αναντιστοιχίας, ως ̟ρος την αιτούµενη ηµεροµηνία, µεταξύ της 
εισήγησης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ου α̟εστάλη µε το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και εκείνης ̟ου διαβιβάστηκε στη συνέχεια µε το συµβατικό 
ταχυδροµείο.  
2. Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου 
«Βελτίωση δρόµου  Γαρδίκι - Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ηµερολογιακές ηµέρες, 
ήτοι µέχρι  30-6-2014. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 148 

 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανακατασκευή 
σαρζανετιών στη θέση Άγ. Πολύκαρ̟ος και Γερακοφωλιά Πλείστου ̟οταµού», Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 10424/456/3-
02-2014 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 της ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανακατασκευή σαρζανετιών στη 
θέση Άγ. Πολύκαρ̟ος και Γερακοφωλιά Πλείστου ̟οταµού», Π.Ε. Φωκίδας, µε 
αναθεώρηση για όλες τις εργασίες των χωµατουργικών και τεχνικών έργων, µέχρι 30-
06-2014. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 149 

 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 598/05-02-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
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ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
A. τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης για αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή 
̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
1) ̟οσό 2.447,70 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 
ΚΑΕ 1723, για ανανέωση 120 αδειών χρήσης λογισµικού ̟ροστασίας α̟ό τους ιούς και 
υ̟ηρεσιών εγκατάστασης και ̟αραµετρο̟οίησης των συστηµάτων της Π.Ε. Βοιωτίας,  
µε διάρκεια συνδροµής τα δύο έτη ( Έγγραφο Τµήµα Πληροφορικής 342/06-12-2013 ) 
και α̟΄ ευθείας ανάθεση στην ΕΧΠΕΡΤ ΓΟΥΕΜΠ Ε.Π.Ε.,  
2) ̟οσό 502,59 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για ε̟ισκευή του ΚΗΥ 6226 αυτοκινήτου 
τύ̟ου SUZUKI ( Έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 797/31-01-14), 
3) ̟οσό 494,50 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για ε̟ισκευή του ΚΗΥ 6108 αυτοκινήτου 
τύ̟ου SUZUKI ( Έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 681/28-01-14), 
4) ̟οσό 248,16 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
824, για α̟οµακρυσµένη ̟ρόσβαση στο VPN του ΣΥΖΕΥΞΗΣ για τις ανάγκες στο 
κτίριο του νοσοκοµείου ΘΗΒΑΣ, για την λειτουργία του συστήµατος ̟ροστασίας 
̟εριβάλλοντος και ̟ρόληψης ̟υρκαγιών, για το έτος 2014, 
5) ̟οσό 207,61 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
871, για ̟ληρωµή του δικηγόρου Αχιλλέα Α. Κοτσώνα για ̟αράσταση-υ̟όµνηµα στο 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, ένσηµα και ̟αρακράτηµα α̟ό ∆.Σ.Π., για την υ̟όθεση 
̟ροσφυγής του Ευάγγελου Σιακανδάρη, 
6) ̟οσό 207,61 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την  ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
871, για ̟ληρωµή του δικηγόρου Αχιλλέα Α. Κοτσώνα για ̟αράσταση-υ̟όµνηµα στο 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, ένσηµα και ̟αρακράτηµα α̟ό ∆.Σ.Π., για την υ̟όθεση 
̟ροσφυγής της Campanasiu Ion, 
7) ̟οσό 137,76 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
841, για ̟ληρωµή δηµοσίευσης καταχώρησης ̟ερίληψης εννέα νέων αδειών 
ε̟αγγελµατία ̟ωλητή λαϊκών αγορών για το έτος 2014 στην ηµερήσια εφηµερίδα 
Μανιφέστο, 
8) ̟οσό 130,38 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
841, για ̟ληρωµή δηµοσίευσης καταχώρησης ̟ερίληψης εννέα νέων αδειών 
ε̟αγγελµατία ̟ωλητή λαϊκών αγορών για το έτος 2014 στην ηµερήσια εφηµερίδα 
Βοιωτικά Νέα,  
9) ανάληψη ̟οσού 3.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 841, για τις ανάγκες 
δηµοσιεύσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, κατά το έτος 2014, 
10) ανάληψη ̟οσού 2.500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 813, για τις ανάγκες 
̟ληρωµής µισθώµατος α̟οθήκης του Τσέτσου για το έτος 2014, 
11) ανάληψη ̟οσού 22.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 342, για αµοιβή 
ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού δυο ατόµων για το ̟ρόγραµµα Εκρίζωσης Μελιταίου Πυρετού 
για το έτος 2013, σύµφωνα µε το έγγραφο Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης 
4245/155693-13/12/2013, 
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12) ανάληψη ̟οσού 7.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 352, για εισφορές 
ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού δυο ατόµων για το ̟ρόγραµµα Εκρίζωσης Μελιταίου Πυρετού 
για το έτος 2013, σύµφωνα µε το έγγραφο Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης 
4245/155693-13/12/2013. 
 
Β) την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. 
Βοιωτίας, ως εξής: 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

1ος Λογ/σµός έργου 
 «Συντήρηση 
ηλεκτροφωτισµού 
κόµβων οδικού δικτύου» 

ΜΠΟΡΩΝΑΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

071 9771  27.822,60 

1ος Λογ/µός «Μελέτες 
βελτίωσης συµ̟λήρωσης 
του έργου κατασκευή 
οδού Κανάβαρι-
διασταύρωση Θεσ̟ιών - 
∆οµβραίνα (Κορύνι) – 
Θίσβη - Πρόδροµος (µε 
̟αράκαµψη 
∆οµβραίνας) Β' Φάση» 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

Ε.Π.Ε.-ΕΜΑ Ε.Π.Ε. 

071 9459  17.908,80 

∆α̟άνη εκτάκτων 
αναγκών λόγω 
̟ληµµύρας 

ΓΚΩΝΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

071 9459    7.431,66 

Α̟οχιονισµός οδικού 
δικτύου 

ΠΑΛΑΓΚΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

071 9459       651,90 

Α̟οκατάσταση οδικού 
δικτύου λόγω 
κατα̟τώσεων 

ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ 
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

071 9459       530,13 

Α̟οχιονισµός οδικού 
δικτύου 

ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΥ 

071 9459       553,50 

Α̟οχιονισµός οδικού 
δικτύου 

ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 071 9459    2.028,27 

Α̟οχιονισµός οδικού 
δικτύου 

ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

071 9459    2.056,56 

Α̟οχιονισµός οδικού 
δικτύου 

ΑΝΑΓΝΟΥ 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

071 9459       498,15 

Εξόφληση 4ου Λογ/µού 
του έργου «Βελτίωση 
οδού και ̟αράκαµψη 
Αγ. Θωµά και Κλειδίου 
(Χ.Θ.3,8-7.7),1η 

συµ̟ληρωµατική 
σύµβαση » 

ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ 

071 9459  12.530,63 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 150 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Συγκρότηση α) Ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης και β) Ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης 
ενστάσεων και ̟ροσφυγών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 390/03-02-2014 
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 
Συγκροτεί τις ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ές για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών 
του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), τα µέλη των ο̟οίων ̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, 
̟ου διενεργήθηκε στις 27-1-2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 
4024/2011, ως εξής: 
 
Α. Τριµελής Ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των 
διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, 
α̟οτελούµενη α̟ό τους ̟αρακάτω υ̟αλλήλους: 

 
1. Σοφρώνη Σ̟υρίδωνα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε βαθµό Β΄, 

ανα̟ληρούµενος α̟ό την Ζαχαρο̟ούλου – Ντίνη Παναγιώτα του Νικολάου, 
κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Β΄. 

2. Κουκλάρα Γεώργιο του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό Ε΄, 
ανα̟ληρούµενος α̟ό τον Πα̟αδήµο Αθανάσιο του ∆ηµητρίου, κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄. 

3. Γιαταγάνα Περσεφόνη του Γεωργίου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε 
βαθµό Γ΄, ανα̟ληρούµενη α̟ό τον Παρούτσα Ιωάννη του Στυλιανού, κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Ε΄. 

Χρέη Γραµµατέα στην ανωτέρω ε̟ιτρο̟ή θα εκτελεί η Ρα̟τάκη - Πα̟̟ά Όλγα του 
Χαραλάµ̟ους, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄, υ̟άλληλος της 
υ̟ηρεσίας µας, ανα̟ληρούµενη α̟ό την Α̟οστολίδου Ελένη του Βύρωνα - 
Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών µε βαθµό ∆΄. 

Η ανωτέρω Ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης γνωµοδοτεί ̟έραν των θεµάτων αξιολόγησης 
̟ροσφορών και για κάθε θέµα το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει κατά τη διενέργεια των 
διαγωνισµών ή τη διαδικασία δια̟ραγµάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των 
συµβάσεων. 
 
Β. Τριµελής Ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Κ.Π.∆. και 
̟ροσφυγών του άρθρου 3 ̟αρ. 2 του ν.2522/1997 της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας, α̟οτελούµενη α̟ό τους ̟αρακάτω υ̟αλλήλους:  
1. Χαλκιά Αγγελική του Κωνσταντίνου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών µε βαθµό Ε΄, 

ανα̟ληρούµενη α̟ό τον Βονόρτα Παναγιώτη του Φωτίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών 
βαθµό ΣΤ΄. 
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2. Νικο̟ούλου Φακίτσα Καλλιό̟η του Αθανασίου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών 
Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄, ανα̟ληρούµενη α̟ό την Αλεξάνδρα Τσιγαρίδα του 
∆ηµητρίου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄. 

3. Κατσίνη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών µε βαθµό ∆΄, 
ανα̟ληρούµενο α̟ό τον Λάιο Γεώργιο του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών µε 
βαθµό Ε΄. 

Χρέη Γραµµατέα στην ανωτέρω ε̟ιτρο̟ή θα εκτελεί ο Τσιάκας Λάµ̟ρος του 
Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ0 µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλος της υ̟ηρεσίας µας, 
ανα̟ληρούµενος α̟ό τον Φλωράκη Ιωάννη του Ελ̟ιδοφόρου, κλάδου ΤΕ 
Πληροφορικής µε βαθµό ΣΤ΄. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 151 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την καθαριότητα των 
κτιρίων ̟ου στεγάζονται οι υ̟ηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 671/04-02-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ενός ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την καθαριότητα των κτιρίων ̟ου 
στεγάζονται οι υ̟ηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή 
Ενότητα Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α., διάρκειας ενός έτους α̟ό 
την υ̟ογραφή της σύµβασης, 
2. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί αναφέρονται στο συνηµµένο σχέδιο 
διακήρυξης, 
3. την δα̟άνη - δέσµευσης ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 73.800 € µε Φ.Π.Α. (ήτοι 60.000 + 
Φ.Π.Α. 23%), 
4. την κατανοµή του ̟ροϋ̟ολογισµού, για το έτος 2014 ̟οσό 49.200 €, και για το έτος 
2015 ̟οσό 24.600 €. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας, Ειδικός Φορέας 073 και ΚΑΕ 0875. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για εργολαβία” και 
ζήτησε να συγκροτηθεί υ̟ηρεσία καθαριότητας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 152 
 

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 697/04-02-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 

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

1 1η εντολή «Αµµοχαλικόστρωση 
δρόµου στο ∆.∆. Μ̟ράλου» 

Βάγια ∆άσσιου 7.999,55 9771 

2 4η εντολή «Συντήρηση 
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου» 

Κων/νος Καλτσάς 10.915,51 9459 

3 9η εντολή «Οδός Αταλάντη – 
όρια Νοµού Φθιώτιδας» 

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 82.174,02 9453 

4 12η εντολή «Οδός Γλύφας – 
Φανός Ν.Α. Φθιώτιδας» 

∆ΙΑΚΤΩΡ ΑΕ 47.599,77 9453 

5 2η εντολή «Κατασκευή 
ορθογωνικής διώρυγας στις τ.κ. 
Γοργο̟οτάµου – Αλε̟οσ̟ίτων 
∆ήµου Λαµιέων, τ.κ. Γραµµένης 
∆ήµου Μακρακώµης» 

ΝΤΟΥΒΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 

6.056,19 9776 

6 3η εντολή «Συντήρηση 
ραµ̟ωτών διαβάσεων στο 
χείµαρρο «Μαρίτσα» και 
τµήµατος του αρδευτικού 
δικτύου ΤΟΕΒ Βίστριζας» 

Όλγα Τσώνη 22.639,97 9781 

7 2η εντολή «Κατασκευή 
κιβωτοειδούς οχετού στο τ.κ. 
Κλωνίου» 

Ταξιάρχης 
Κουτσο̟άνος 

10.914,00 9778 

8 2η εντολή «Το̟οθέτηση 
κιγκλιδωµάτων, στηθαίων 
ασφαλείας και κατακόρυφη 
σήµανση στο ε̟αρχιακό οδικό 
δίκτυο» 

Βας. Γ. Καψής 121.278,00 9771 

9 Φορέας διακρίβωσης 
(εργαστηρίου) ΚΤΕΟ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 
ΕΛΛΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

& ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΕ 

1.476,00 9779 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 153 

 
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. 389/03-02-2014 
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 
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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 Π/Υ 
(ΠΟΣΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

σε 
ΕΥΡΩ) 

1 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών και λοι̟ών ειδών των  
µηχανηµάτων και οχηµάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙA 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝ Τ
Μ
Χ 

ΠΟΣΟ 

07-10-2013 ΚΥ  3154 BP VAN 20-50 20 L 1 125,00 
07-10-2013 ΚΥ  3154    BP VAN 20-50  4L 2  60,00 
07-10-2013 KY 3156 BP VISCO 15-40 4L 1  30,00 
07-10-2013 KY 3156 SPPRINTER LITHIUM 

ΓΡΑΣΣΟ 5 KG 
1  35,00 

07-10-2013 KHY 9390 CASTROL ΛΑ∆Ι 20-50  
20 KG 

1 145,00 

07-10-2013 KHY 9390 CASTROL ΛΑ∆Ι 20-50    
5 KG 

1 40,00 

15-10-2013 KY 3154 BP VAN 20-50 4L 1 30,00 
15-10-2013 KY 3154 SPRINTER TELUS 68 

4L 
1 20,00 

17-10-2013 KHY 9390 SPRINTER TELUS 68 
4L 

1 20,00 

21-10-2013 KY 3156 CASTROL ΛΑ∆Ι 20-50  
20 KG 

1 145,00 

21-10-2013 KY 3157 SPRINTER 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ  18 
KG 

2 160,00 

21-10-2013 KY 460 BP ΑΝΤΙΨ/ΚΟ       4 
KG 

3 66,00 

29-10-2013 KHY 9376 SPRINTER TELUS 68 
4L 

1 20,00 

01-11-2013 KHY 9389 BP VAN 20-50 1 L 1 8,00 
01-11-2013 KHY 9365 SPRINTER 20-50 1L 1 5,00 
01-11-2013 KHY 9376 SPRINTER ATF 

DEXRONII 1 L 
1 7,00 

01-11-2013 KHY 9376 SPRINTER HXD 68 4 L 1 20,00 

3.060,02 
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04-11-2013 ΚΗΥ 9375 BP VISCO 15-40 1L 1 8,00 
04-11-2013 ΚΗΥ 9373 BP ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 90 

4L 
1 22,00 

04-11-2013 ΚΗΥ 9376 BP ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 90 
4L 

1 22,00 

21-10-2013 ΚΥ 457 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(18 
kg) 

1 65,00 

30-10-2013 ΜΕ 
121636 

ΛΑ∆ΙΑ 150-68 (4KG) 4 68,05 

26-11-2013 ΚΗΙ 4379  ΛΑ∆ΙΑ 150-68 (4KG) 2 34,03 
03-12-2013 ΚΗΥ 9373 ΛΑ∆Ι 15-40 (4 KG) 1 21,00 
03-12-2013 ΚΗΥ 9373 ΛΑ∆ΙΑ 150-68(4KG) 2 34,03 
06-12-2013 ME 12163 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ(1KG) 1 8,00 
06-12-2013 ME 12163 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗSAE-

90(4KG) 
1 16,00 

12-06-2013 ΚΗΥ9390 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 
5L 

1 35,09 

09-07-2013 ΚΗΥ9390 ΓΡΑΣΟ 5KG UNI-
OPAL 

1 44,04 

12-06-2013 KY 3151 ΛΑ∆Ι TECTION20/50 
5L 

1 35,09 

11-07-2013 KY 3151 ΛΑ∆Ι TECTION20/50 
5L 

1 35,09 

12-06-2013 ΚΥ 460 ΓΡΑΣΟ 5KG 1 44,04 
03-07-2013 ΚΥ 460 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80/90 

1L 
4 32,38 

16-09-2013 ΚΥ 460 ΓΡΑΣΟ 5KG UNI-
OPAL 

1 44,04 

07-10-2013 ΚΥ 460 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80/90 
4L 

2 64,76 

17-07-2013 I.X.123351 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 
5L 

2 70,18 

17-07-2013 I.X.123351 ΛΑ∆Ι T68 20L 
MOTUL 

2 176,74 

11-07-2013 KY 3152 ΛΑ∆Ι TECTION 15/40 
5L 

1 38,90 

03-07-2013 KHY 9370 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 
20L 

1 128,11 

03-07-2013 KHY 9370 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 
5L 

1 35,09 

03-07-2013 KHY 9376 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 
20L 

1 128,11 

03-07-2013 KHY 9376 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 
5L 

1 35,09 

16-09-2013 KY 3156 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 1 35,09 
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5L 
22-12-2013 ΚΗΙ 4374 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗS 75W-

90L  
3 44,28 

22-12-2013 ΚΗΙ 4374 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗS 80W-
90L 

3 29,52 

22-12-2013 ΚΗΙ 4374 ΛΑ∆Ι  15/40 7L 7 60,27 
10-12-2013 Ι.X.123350 ΛΑ∆ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

18 L 
1 135,00 

10-12-2013 Ι.X.123350 ΛΑ∆ΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 
L 

8 80,00 

10-12-2013 Ι.X.123350 ΛΑ∆ΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΧΩΝΙΩΝ 20 L 

1 140,00 

10-12-2013 Ι.X.123350 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 
ΑΝΕΜΗΣ 4 L 

1 30,00 

10-12-2013 Ι.X.123350 ΛΑ∆ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΑΝΕΜΗΣ   4 L 

1 135,00 

10-12-2013 Ι.X.123350 ΛΑ∆ΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΑΝΕΜΗΣ 20 L 

1 140,00 

10-12-2013 Ι.X.123350 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 0,5 L 6 50,00 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

   3.060,02 

Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄ αριθµ. 326/29-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆/κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 

2 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού 
εξο̟λισµού  των µηχανηµάτων και  οχηµάτων της  Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
ΠΟΣΟ 

Εκχιονιστικό ΙΧ 123350 1.525,20 
Εκσκαφέας-φορτωτής ΚΥ 3152 148,00 
Εκχιονιστικό ΙΧ 93852 145,00 
Φορτηγό ΚΗΙ 4352 23,20 
Φορτηγό ρυµουλκό Ρ-2062 ΚΗΥ 9370 2.091,00 
Ισο̟εδωτής ΚΥ 3156 2.680,00 
Ισο̟εδωτής  ΙΧ 93890 1.560,00 
Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 4374 321,03 
Προωθητήρας ΚΥ 3157 297,04 
Εκχιονιστικό ΙΧ 123350 123,00 
Ισο̟εδωτής ΚΥ 3151 147,60 
Φορτωτής ΙΧ 93851 7.380,00 
Εκχιονιστικό ΚΗΥ 9371 2.302,56 
Ισο̟εδωτής ΚΥ 3151 1.200,00 
Εκχιονιστικό ΚΗΥ 9371 550,00 
Φορτηγό ρυµουλκό ΚΗΥ 9370 387,39 

 25.318,45 
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Φορτηγό ρυµουλκό Ρ-2062 ΚΗΥ 9370 151,94 
Εκχιονιστικό ΚΗΥ 9390 96,10 
Φορτηγό ΚΗΙ 4379 326,81 
Φορτηγό ΚΗΙ 4379 30,02 
Εκχιονιστικό ΚΗΥ 9400 354,50 
Εκχιονιστικό ΚΗΥ 9400 10,02 
∆ιαγραµµιστικό ΚΥ 3153 69,57 
Φορτωτής ΙΧ 121636 181,28 
Φορτωτής ΙΧ 121636 14,03 
Φορτωτής ΙΧ 93851 650,49 
Φορτωτής ΙΧ 93852 354,50 
Εκχιονιστικό ΚΥ 452 2,21 
Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 4374 500,00 
Ισο̟εδωτής ΚΥ 460 28,00 
Φορτωτής ΙΧ 93851 42,00 
Εκχιονιστικό ΙΧ 123350 984,00 
Εκχιονιστικό ΙΧ 123350 355,00 
Φορτηγό ΚΗΙ 4379 100,00 
Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 4374 186,96 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  25.318,45 

Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 338/29-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆/κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

 
3 

∆α̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή 
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

Εκσκαφέας-φορτωτής ΚΥ 3152 36,90 
Εκχιονιστικό ΙΧ 93852 116,85 
Φορτηγό ΚΗΙ 4352 98,40 
Φορτηγό ΚΗΥ 9370 40,00 
Φορτηγό ρυµουλκό Ρ-2062 ΚΗΥ 9370 246,00 
Ε̟ιβατικό ΚΗΙ 4373 196,80 
Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 4374 73,80 
Φορτηγό ρυµουλκό ΚΗΥ 9370 110,70 
Φορτηγό ρυµουλκό Ρ-2062 ΚΗΥ 9370 43,05 
Φορτωτής ΙΧ 93851 369,00 
Φορτωτής ΙΧ 121636 73,80 
Φορτηγό ΚΗΙ 4379 98,40 
Προωθητήρας ΚΥ 3158 36,90 
Ισο̟εδωτής ΚΥ 460 45,00 
Φορτωτής ΙΧ 93851     50,00 
Εκχιονιστικό ΙΧ 123350 995,00 
Εκχιονιστικό ΚΥ 453 950,00 

6.656,10 
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Εκχιονιστικό ΚΥ 452 185,00 
Εκχιονιστικό ΚΗΥ 9371 738,00 
Φορτηγό ΚΗΙ 4379 123,00 
Ηµιφορτηγό  ΚΗΙ 4380 246,00 
Φορτωτής ΙΧ 93851 553,50 
Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 4374 553,50 
Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 4374 676,50 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  6.656,10 

Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 338/29-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆/κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

4 ∆α̟άνη για την εκτύ̟ωση εντύ̟ων για τις ανάγκες των ∆/νσεων της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, αναλυτικά: 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 

Έντυ̟α 500 171,00 
Έντυ̟α αδειών χειριστών 
µηχανηµάτων έργου 

 120,00 

Εκτύ̟ωση σχεδίων  980,00 
Εκτύ̟ωση µ̟λόκ δι̟λοτύ̟ων ̟ερφορέ 30 350,55 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.621,55 

Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 334/29-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆/κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0843 

1.621,55 

5 ∆α̟άνη για  την µεταφορά αρχείου του κεντρικού καταστήµατος της 
Π.Ε. Ευρυτανίας αξίας (400.00€) και η µεταφορά της Υ̟ηρεσίας του 
Κέντρου ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υ̟οστήριξης 
(ΚΕ.∆.∆.Υ.) Ευρυτανίας στα κτίρια του ΟΑΕ∆ (̟εριοχή Ξηριά) αξίας 
(600.00€)  
Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 131/29-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆/κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0829 

1.000,00 

6 ∆α̟άνη για την συντήρηση, αναβάθµιση και υ̟οστήριξη λογισµικού 
και µηχανογράφησης για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας, 
αναλυτικά:  
 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

Ανανέωση των συµβολαίων συντήρησης των 
̟ρογραµµάτων << eCM –Προκοστολόγηση>> και << 
eCM –Εργολή̟της>> της υ̟ηρεσίας για 1 χρόνο. 

1.463,70 

Συντήρηση µηχανογράφησης 3.616,20 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.079,90 

Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 333/29-01-2014 της ∆/νσης ∆/κού 
Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0879 

5.079,90 
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7 ∆α̟άνη για αγορά εξο̟λισµού συνεργείου της ∆/νσης Τεχνικών 
Υ̟ηρεσιών της  Π.Ε. Ευρυτανίας δα̟άνης (100,23€). 
Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 338/29-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆/κού  Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1729 

100,23 

8 ∆α̟άνες στα ̟λαίσια εφαρµογής του ̟ρογράµµατος Ο.Σ.∆.Ε. 2013 
ύψους (1.000,00€). 
Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 242/29-1-2014 της ∆/νσης ∆/κού 
Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 5243 
 

1.000,00 

 
 

9 

∆α̟άνη για συντήρηση και ε̟ισκευή λοι̟ού εξο̟λισµού στο ΚΤΕΟ 
της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, 
αναλυτικά:  
 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

∆ιακρίβωση µηχανηµάτων 1.168,50 

Συντήρηση µικτής αυτόµατης γραµµής του ΚΤΕΟ 1.205,40 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.373,90 

Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 332/29-01-2014 της ∆/νσης ∆/κού 
Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0869 

2.373,90 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 154 

 
ΘΕΜΑ 52ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης 
̟ρος ε̟ιλογή γραφείου µελετών για την εκ̟όνηση της µελέτης: «Μελέτη βελτίωσης της 
Π.Ε.Ο. Θήβας Λιβαδειάς α̟ό το ̟έρας της ̟αράκαµψης Αλιάρτου (Χ.Θ. 24+414) έως τη 
διασταύρωση ̟ρος Άγιο Γεώργιο, µε ̟αράκαµψη της Αγίας Παρασκευής», 
̟ροϋ̟ολογισµού 549.951,39 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 13807/548/04-
02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. Ι/22-1-2014 και  Ια/4-2—2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
αξιολόγησης ̟ρος ε̟ιλογή γραφείου µελετών για την εκ̟όνηση της µελέτης: «Μελέτη 
βελτίωσης της Π.Ε.Ο. Θήβας Λιβαδειάς α̟ό το ̟έρας της ̟αράκαµψης Αλιάρτου (Χ.Θ. 
24+414) έως τη διασταύρωση ̟ρος Άγιο Γεώργιο, µε ̟αράκαµψη της Αγίας 
Παρασκευής», ̟ροϋ̟ολογισµού 549.951,39 €. 
2. Α̟οδέχεται, ως βάσιµες, τις ενστάσεις των ̟αρακάτω διαγωνιζοµένων: 
- διαγωνιζόµενος αρ. 18, «ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΤΥΠΑ∆Η ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – 
ΚΑΝ∆ΥΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»,  
- διαγωνιζόµενος αρ. 20, «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ»,  
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- διαγωνιζόµενος αρ. 1, «ENVIROPLAN A.E.-HYDROMENT A.E. - ΛΩΛΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ». 
και εγκρίνει τη συµµετοχή τους στη συνέχεια του διαγωνισµού. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 155 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης 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. 695/04-02-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α) τις ̟αρακάτω δα̟άνες  και τη σχετική δέσµευση ̟ίστωσης για µισθοδοτικές αµοιβές, 
ασφαλιστικές εισφορές, αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή υ̟ηρεσιών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:  
 

1 ∆α̟άνη για ειδικά ε̟ιδόµατα αιρετών (Αντι̟εριφερειάρχη  
κ. Μ̟ουραντά) ̟αρελθόντων ετών.  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0229 

 
 

7.000,00 
2 ∆α̟άνη για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 

(Αντι̟εριφερειάρχη κ. Στάϊκου) ̟αρελθόντων ετών. 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0292   

 
3.444,32 

3 ∆α̟άνη για  τις αµοιβές ̟ροσω̟ικού ορισµένου χρόνου  
(Πρακτική άσκηση δύο (2) µαθητών ΟΑΕ∆) 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0342 

 
7.000,00 

4 ∆α̟άνες για ασφαλιστικές εισφορές ̟ροσω̟ικού ορισµένου 
χρόνου (Πρακτική άσκηση δύο (2) µαθητών ΟΑΕ∆) 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0352 

 
2.500,00 

5 ∆α̟άνες για την α̟οζηµίωση Μελών Συλλογικών Οργάνων 
(Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου-∆/νση Μεταφορών& Ε̟ικοινωνιών) 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0515 

 
35.000,00 

6 ∆α̟άνες για ̟ρόσθετα τέλη  Ν.3460/06 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0567 

 
5.000,00 

7 ∆α̟άνες για τα µισθώµατα όλων των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας 
έτους 2014 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0813  

 
300.000,00 

8 ∆α̟άνες για λοι̟ές µεταφορές  
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0829 

3.000,00 

9 ∆α̟άνη για αµοιβή ελεγκτή Ιατρού των κατ΄ οίκον ασθενούντων 
υ̟αλλήλων των ∆/νσεων Π.Ε Φθιώτιδας για το έτος 2014 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0871 

 
10.000,00 

10 ∆α̟άνη για την αµοιβή δικαστικών ε̟ιµελητών για ε̟ιδόσεις  
δικαστικών α̟οφάσεων της Π.Σ.Ε 

 
3.000,00 
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ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0871 
11 ∆α̟άνες για την ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε̟ισκευής κάθε 

είδους λοι̟ού εξο̟λισµού 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1329 

 
5.000,00 

12 ∆α̟άνες για την ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε̟ισκευής κάθε 
είδους λοι̟ού εξο̟λισµού 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1725 

 
2.000,00 

13 ∆α̟άνες Εθνικού Χαρακτήρα (στεφάνια κλ̟) για την τέλεση  
Ε̟ίσηµων Εορτών στην Π.Ε. Φθιώτιδας  
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  5161 

 
2.000,00 

14 ∆α̟άνη για την ετήσια συνδροµή της Π.Σ.Ε ̟ρος το Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας «ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ-Π.Ε ΦΘ/∆ΑΣ» (ΟΚΑΝΑ) 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  7313 

 
 

6.000,00 

15 ∆α̟άνη για την α̟οζηµίωση µελών εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών για την 
αδειοδότηση τεχνικών και ε̟αγγελµατικών δραστηριοτήτων του 
Ν.3982/2011  
α)Α̟οζηµίωση µελών-υ̟αλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  
ΕΦ 01073  ΚΑΕ 0515 
β)Α̟οζηµίωση µελών – εκ̟ροσώ̟ων οµοσ̟ονδιών ε̟αγγελµάτων 
ΕΦ  01073 ΚΑΕ 0871 

 
 
 
 
 

15.000,00 
 

10.000,00 
 
Β) την ̟ληρωµή δα̟άνης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, ως κατωτέρω:  

 

1 ∆α̟άνη για συνδροµητικές υ̟ηρεσίες ενηµέρωσης Πολεοδοµικής 
& Κατασκευαστικής Νοµοθεσίας για το έτος 2014 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0899 

 
585,45 

2 ∆α̟άνη για Παροχή Υ̟ηρεσιών Λογισµικού (Προσαρµογή 
̟ρογράµµατος για µισθοδοσία εργαζοµένων ̟ρογράµµατος 
Κοινωφελούς Εργασίας) 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0869 

 
393,60 

3 ∆α̟άνη για την ε̟ισκευή φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος ∆/νσης 
Κτηνιατρικής  
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0869 & ΚΑΕ 1329 

 
460,00 

4 ∆α̟άνη για την ε̟ισκευή µηχανήµατος έργου (φορτωτής 
ερ̟υστριοφόρος), ΚΥ 5572  
Προµήθεια ανταλλακτικών 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 
Παροχή υ̟ηρεσιών 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0861 

 
 
 

8.190,00 
 

2.829,00 
5 ∆α̟άνη για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση ελαστικών στα ε̟ιβατικά 

αυτοκίνητα   ΚΗΗ 2721 & ΚΗΗ 2715 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
 

984,00 
6 ∆α̟άνη για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση ελαστικών στο ε̟ιβατικό  
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αυτοκίνητο ΚΗΗ 2715 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
850,00 

7 ∆α̟άνη για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση ελαστικών στο ε̟ιβατικό 
αυτοκίνητο ΚΥ 9841  
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
800,00 

8 ∆α̟άνη για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση ελαστικών στο ε̟ιβατικό 
αυτοκίνητο ΚΥ 9818 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
750,00 

9 ∆α̟άνη για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση ελαστικών στο φορτηγάκι 
ε̟ιβατικό αυτοκίνητο  ΚΗΗ  2783 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
900,00 

10 ∆α̟άνη για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση ελαστικών στο ε̟ιβατικό 
αυτοκίνητο ΚΗΥ 9364 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
450,00 

11 ∆α̟άνη για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση ελαστικών στο ε̟ιβατικό 
αυτοκίνητο ΚΗΙ 1321 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
400,00 

12 ∆α̟άνη για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση ελαστικών στο ε̟ιβατικό 
αυτοκίνητο ΚΗΗ 2713 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
800,00 

13 ∆α̟άνη για ̟ροµήθεια ανταλλακτικών στο υ̟΄αριθµ. ΜΕ 104058 
µηχάνηµα - ̟ροωθητήρα  
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
984,00 

14 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια φίλτρων αέρος, ̟ετρελαίων, λαδιού για 
το σύνολο των οχηµάτων µηχανηµάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
920,00 

15 ∆α̟άνη για φωτοτυ̟ίες σχεδίων ειδικού τύ̟ου, ∆/νσης  ∆ηµοσίων 
Έργων     
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0843 

 
959,40 

 
16 ∆α̟άνη για φωτοτυ̟ίες σχεδίων ειδικού τύ̟ου, Τµήµατος Π.Σ.Ε.Α. 

ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0843 
 

455,10 
17 ∆α̟άνη για φωτοτυ̟ίες σχεδίων ειδικού τύ̟ου, ∆/νσης Ανά̟τυξης  

ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0843 
 

725,70 
18 ∆α̟άνη για φωτοτυ̟ίες σχεδίων ειδικού τύ̟ου,  

∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0843 

 
959,40 

19 ∆α̟άνη για ειδική εκτύ̟ωση-βιβλιοδεσία Προϋ̟ολογισµού, 
∆/νσης Οικονοµικού  
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0843 

 
738,00 

20 ∆α̟άνη για ανταλλακτικά ε̟ισκευής φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος 
CANON (IR 3530), ∆/νση Βιοµηχανίας  
ΕΦ 073  ΚΑΕ 1329 

 
290,00 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 156 
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ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ροµήθεια ενός scanner και 
ενός ηλεκτρονικού υ̟ολογιστή για την ψηφιο̟οίηση των φακέλων των δι̟λωµάτων 
οδήγησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 391/04-02-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει την ̟ροµήθεια ενός scanner (Kodak i2900) και ενός Ηλεκτρονικού 
Υ̟ολογιστή, ̟ροϋ̟ολογισµού 6.000 € µε ΦΠΑ, στα ̟λαίσια του Ε̟ιχειρησιακού 
Προγράµµατος της ΕΝΠΕ, για την ψηφιο̟οίηση των φακέλων των δι̟λωµάτων 
οδήγησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων). 
Η συγκεκριµένη ̟ροµήθεια θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 1723. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 157 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση 
µηχανηµάτων µέτρησης αιθαλοµίχλης στη Βοιωτία. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 632/04-02-
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 δα̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 24.600,00€ µε Φ.Π.Α., για την 
̟ροµήθεια και το̟οθέτηση µηχανηµάτων µέτρησης αιθαλοµίχλης στην Βοιωτία. 
Η συγκεκριµένη ̟ροµήθεια κρίνεται αναγκαία και ε̟είγουσα σύµφωνα µε την αριθµ. 
70601/13 (ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013) ΚΥΑ.  
Η δα̟άνη αυτή θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας (Ε.Φ 01 073 ΚΑΕ 1725). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 158 

 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 10005/441/27-
01-2014 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 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 
 
1. ̟οσό 81,62 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµού VODAFONE της κας Αντι̟εριφερειάρχη α̟ό 11/12/2013 έως 10/1/2014,  
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2. ̟οσό 447,72 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871.02, για την ̟ληρωµή αµοιβής 
δικηγόρου Πα̟αδήµα Αντώνιου για ̟αράσταση στο µονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
για διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων, 
3. ̟οσό 3.542,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την ̟ληρωµή ετήσιου 
κόστους για την σύνδεση στο κεντρικό σταθµό, ε̟ο̟τεία, έλεγχο, και συντήρηση 
συστηµάτων ασφαλείας των κτιρίων της Π.Ε. Φωκίδας (Γ. ΜΟΥΡΤΟΥ ΕΠΕ), 
4. ̟οσό 1.601,30 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆.Ε.Η., 
5. ̟οσό 2.804,68 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµών Ο.Τ.Ε.,  
6. ̟οσό 120,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ληρωµή ειδών 
καθαριότητας στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Φωκίδας (ΒΟΡΡΙΑΣ), 
7. ̟οσό 437,55 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
ειδών καθαριότητας του τµήµατος κτηνιατρικής στην Άµφισσα (ΜΟΣΧΟΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ), 
8. ̟οσό 1.470.000 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0821, για την ̟ληρωµή 
µεταφοράς µαθητών Α/βάθµιας & Β/βάθµιας εκ̟αίδευσης για το σχολικό έτος 2014-
2015, 
9 ̟οσό 1454,12 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711.02, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 4 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας για τους µήνες 
Οκτώβριο, Νοέµβριο, ∆εκέµβριο 2013, 
10. ̟οσό 660,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851, για την ̟ληρωµή 
συντήρησης ανελκυστήρα της Α/βάθµιας εκ̟αίδευσης Ν. Φωκίδας για 1 έτος 
(ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΑΛ.), 
11. ̟οσό 432,96 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871, για την ̟ληρωµή αµοιβής 
δικηγόρου ΜΠΕΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, για ̟αράσταση στο τριµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (̟ροσφυγή Μαρίας Πλουµάκη), 
12. ̟οσό 432,96 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871, για την ̟ληρωµή αµοιβής 
δικηγόρου ΜΠΕΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ για ̟αράσταση στο τριµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (̟ροσφυγή Μαρίας Κα̟αρέλλη), 
13. ̟οσό 432,96 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871, για την ̟ληρωµή αµοιβής 
δικηγόρου ΜΠΕΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ για ̟αράσταση στο τριµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (̟ροσφυγή ∆αµιανού Μουτσέλη), 
14. ̟οσό 229,77 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας 2 τόνερ Samsung 1052 hp 7551 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΗΣ Π), 
15. ̟οσό 7.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 5152, για την ̟ροµήθεια κάθε 
είδους ανάγκη Πολιτικής Προστασίας για έκτακτες ανάγκες (ΠΣΕΑ). 
 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 159 

 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση δύο νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 
2013 – 2014, του ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
140806/5616/06-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το ̟ρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας.  
2. Αναθέτει δύο (2), δροµολόγια στο ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Χαλκίδας Α.Ε., για τη 
µεταφορά των µαθητών για το σχολικό έτος 2013 – 2014, του ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής 
Χαλκίδας, ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆Ι
ΚΟΣ 

∆ΡΟΜ
ΟΛΟΓ

ΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙ

ΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟ

ΡΑΣ  
(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ∆ροσιά - Κάνηθος - Αγία 
Μαρίνα - Σάµου 15  $Άγιος 
Ιωάννης) - Β. Γεωργιάδη 14 - 
Μεσσα̟ίων 9 - ∆ηµοκρίτου 1 - 
Μ̟ολοβίνενας 38 - Καµάρες 
(έδρα σχολείου) 

58-58.1 ΚΤΕΛ Αστικών 
Γραµµών Χαλκίδας 

Α.Ε. 

112,00 

2 Έξω Παναγίτσα - ∆οκός - 
Αφράτι - Βασιλικό - Λευκαντί - 
Βασιιλικό - Μ̟ούρτζι - 
Καµάρες (έδρα σχολείου) 

59-59.1 ΚΤΕΛ Αστικών 
Γραµµών Χαλκίδας 

Α.Ε. 

145,00 

   Σύνολο 257,00 

 
Στις ανωτέρω τιµές δεν συµ̟εριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.. 
Η σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί α̟ό την εν λόγω ανάθεση, θα έχει διάρκεια έως 30-6-
2014, αλλά θα λυθεί αυτοµάτως και αζηµίως, όταν, ̟ριν α̟ό τη λήξη της, καταρτιστούν 
οι συµβάσεις του σχετικού διαγωνισµού ̟ου θα ̟ροκηρύξει η Π.Ε. Εύβοιας. 
Η συνολική δα̟άνη της εν λόγω σύµβασης, µετά τις κατά ̟ερί̟τωση εκ̟τώσεις,  
λαµβανοµένου υ̟όψη του συνόλου του σχολικού έτους 2013-2014, δηλαδή έως τη 
µέγιστη διάρκειά της και για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων, (175), α̟ό 11-9-
2013 µέχρι 30-6-2014, ανέρχεται στο ̟οσό των 50.821,75 € συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821, κατά έτη, ως εξής: 

Για το οικονοµικό έτος 2013:  21.490,34 €. 
Για το οικονοµικό έτος 2014:  29.331,41 €. 

Η ως άνω δα̟άνη για το έτος 2013 θα ̟εριοριστεί στο ̟οσό ̟ου αναλογεί α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟ογραφής των οικείων συµβάσεων. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 160 

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση άσκησης ή µη αγωγής ̟ρος διεκδίκηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων κοινοχρήστων δα̟ανών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
14327/57/05-02-2014 έγγραφο του γραφείου της Νοµικής Υ̟ηρεσίας 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. Να ασκηθεί α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» αγωγή για την ε̟ανείσ̟ραξη 
του, κατά την αρµόδια υ̟ηρεσία, αχρεωστήτως καταβληθέντος ̟οσού για κοινόχρηστες 
δα̟άνες, ̟ου αφορούν τις µίσθιες οριζόντιες ιδιοκτησίες της ε̟ί της οδού Ιατρίδου 8 
̟ολυκατοικίας στη Χαλκίδα, ό̟ου στεγάζονται τα γραφεία της Αθµιας Εκ̟αίδευσης Ν. 
Ευβοίας. 
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο 
Χαλκίδας και Νοµικό Σύµβουλο του Γραφείου της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Π.Ε. 
Εύβοιας, κ. Γεώργιο Σ. Ρουµελιώτη, στον ο̟οίον χορηγείται η εντολή και η 
̟ληρεξουσιότητα να ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως αυτής και να ̟αραστεί και  
εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στη δικάσιµο ̟ου θα οριστεί, για  
να υ̟οστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση του 
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 161 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση α) δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης και β) διενέργειας ενός 
̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια µελανιών (TONER) για τους εκτυ̟ωτές, τα 
φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα και συσκευές φαξ, για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 712/05-02-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ενός ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια µελανιών (TONER) 
για τους εκτυ̟ωτές, τα φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα και συσκευές φαξ, για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
73.800,00 € µε Φ.Π.Α., 
2. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί αναφέρονται στο συνηµµένο σχέδιο 
διακήρυξης, 
3. την δα̟άνη - δέσµευσης ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 73.800 € µε Φ.Π.Α. (ήτοι 60.000 + 
Φ.Π.Α. 23%), 
4. την κατανοµή του ̟ροϋ̟ολογισµού, για το έτος 2014 ̟οσό 49.200 € (40.000,00 € + 
Φ.Π.Α. 23%), και για το έτος 2015 ̟οσό 24.600 € (20.000,00 € + Φ.Π.Α. 23%). 
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Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας, Ειδικός Φορέας 01.073 και ΚΑΕ 1111. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 162 

 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 14295/844/05- 
02-2014 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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 

 
1. δα̟άνη για συνδροµή έτους 2014 στις εφηµερίδες: α) «ΣΕΝΤΡΑ», ̟οσού 106,50 € µε 
Φ.Π.Α., β) «ΗΜΕΡΑ», ̟οσού 319,50 € µε Φ.Π.Α., γ) «ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ», ̟οσού 60,00 € µε 
Φ.Π.Α., δ) «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», ̟οσού 200,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 
02073 ΚΑΕ 1121, 
2. δα̟άνη ̟οσού 47.440,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0871, για καταβολή 
α̟οζηµίωσης συµβεβληµένων ιατρών Α/θµιας ιατρικής εξέτασης υ̟οψηφίων οδηγών 
για το β΄ τρίµηνο του 2013,  
3. δα̟άνη για οδοι̟ορικά του τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας µηνών: α) Μαΐου – 
Ιουλίου 2013, ̟οσού 667,17 € και  β) Ιουλίου – ∆εκεµβρίου 2013, ̟οσού 488,03 €, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 10360/626/28-1-14, 9254/551/24-1-14 τµ. 
Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας), 
4. δα̟άνη ̟οσού 146,71 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 
2013 (Έγγρ. 1317/29-1-14 ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής), 
5. δα̟άνη ̟οσού 296,47 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1512, για ̟ληρωµή 
κοινοχρήστων της ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης µηνός ∆εκεµβρίου 2013 (Έγγρ. 
791/23-1-14 ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης), 
6. δα̟άνη για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, ως εξής: α) ε̟ισκευή φαξ SAMSUNG SF 560 του τµ. 
Πληροφορικής, ̟οσού 38,44 € µε Φ.Π.Α., β) συντήρηση εκτυ̟ωτή MFP XEROX PE 16 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας, ̟οσού 24,60 € µε Φ.Π.Α., γ) ε̟ισκευή εκτυ̟ωτή HP 
3005 της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ̟οσού 40,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του Ε.Φ  02073  ΚΑΕ 0869.  
7. δα̟άνη ̟οσού 78,01 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1329, για 
̟ροµήθεια εξαρτηµάτων εκτυ̟ωτών Laserjet  3005 του τµ. Πληροφορικής,  
8. δα̟άνη ̟οσού 31,07 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1111, για 
̟ροµήθεια (δύο τεµάχια) σφραγίδων της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,  
9. δα̟άνη ̟οσού 2.152,50 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1723, για 
̟ροµήθεια λογισµικού ̟ου αφορά το σύστηµα διαχείρισης δηµοσιεύσεων στη ∆ιαύγεια 
και την ̟αραµετρο̟οίηση οµάδας αναρτήσεων, 
10. δα̟άνη ̟οσού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1725, για 
̟ροµήθεια και το̟οθέτηση µηχανηµάτων µέτρησης αιθαλοµίχλης,  
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11. δα̟άνη ̟οσού 39,12 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5244, για οδοι̟ορικά 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Αυγούστου & Νοεµβρίου 
2013 (Έγγρ. 1399/31-1-14 ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής), 
12. δα̟άνη ̟οσού 1.181,41 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια αναλωσίµων για το συνεργείο µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(Έγγρ. 11708/556/30-1-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
13. δα̟άνη ̟οσού 176,85 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1111, για 
̟ροµήθεια σφραγίδων (δεκαέξι τεµάχια) της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, 
14. δα̟άνη ̟οσού 75,18 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνός Ιανουαρίου 2013 (Έγγρ. 
1457/31-1-14 ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής), 
15. δα̟άνη ̟οσού 1.329,65 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων µηνός Σε̟τεµβρίου 2013 (Έγγρ. 148192/6606/20-12-2013 
∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
16. δα̟άνη ̟οσών 49,20 € (ΚΑΕ 0861) και 11,72 € (ΚΑΕ 1321), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 
02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το 
υ̟. αριθµ. ΚΗΗ 4805 αυτοκίνητο της Π.Ε. Εύβοιας,  
17. δα̟άνη ̟οσού 9,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1111, για 
̟ροµήθεια ζελατίνας ̟λαστικο̟οίησης (100 τµχ), 
18. δα̟άνη ̟οσού 36,90 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, για την 
ε̟ισκευή φαξ SAMSUNG SF560 R της ∆/νσης Μεταφορών.   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 163 

 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.14298/845/05 
02-2014 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 Προµηθευτής Ποσό σε € Κ.Α.Ε. 

1 8η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Κατασκευή άµεσων έργων 
αντιµετώ̟ισης κατα̟τώσεων 
– κατολισθήσεων ε̟ί της οδού 
Στόµιο - διασταύρωση µε Ε.Ο 
Οξύλιθος- Πλατάνα» 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ 
ΑΤΕΕ 

202.760,83 9781 

2 ∆έσµευση ̟ίστωσης για την 
υ̟ογραφή της σύµβασης 
«Ε̟ισκευή ̟ερίφραξης 
γη̟έδου ̟οδοσφαίρου (5*5) 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΕΡΓΟΣ 

24.000,00 9459 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7ΛΗ-ΛΗΘ



 52 

ΓΑΒΑΛΑ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 164 
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής - ∆ιόρθωση της 
υ̟’ αριθµ. 59/20-1-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής Π.Ε. 
Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 14301/846/5-
02-2014 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 
1. Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, ̟οσού 3.500,00 €, σε 
βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στο όνοµα της Αγγελικής Γιαννουλάκου, 
υ̟αλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, για την α̟ο̟ληρωµή ̟ροστίµου 
αυθαιρέτων κατασκευών σε κτίριο Π.Ε Εύβοιας (∆ιοικητήριο) µε το νόµο 4178/13.  
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0899 του Ε.Φ 02073.  
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2014. 
2. Το αίτηµα για διόρθωση της υ̟’ αριθµ. 59/20-1-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης έκδοσης Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προ̟ληρωµής Π.Ε. Εύβοιας α̟οσύρεται. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 165 
 

ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη 
βελτίωσης ε̟αρχιακού δρόµου ∆άφνη – Όρια νοµού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8991/359/24- 
01-2014 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 157.509,00€, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι 196.802,45€ 
συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της 
Σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη βελτίωσης ε̟αρχιακού δρόµου ∆άφνη – Όρια νοµού 
Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 166 
 
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση α) δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης και β) διενέργειας ανοικτού 
δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, µε 
δηµόσια σύµβαση, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 3.111.160,21 €, συµ̟εριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. και δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης 50%. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 698/04-02-2014 
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έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνέχεια και, ύστερα α̟ό αίτηµα 
της ̟λειοψηφίας των µελών της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, κλήθηκε και ̟αραβρέθηκε στη 
συνεδρίαση ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, κ. Κων/νος 
Τσακωνίτης, ο ο̟οίος ̟αρείχε διευκρινίσεις.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ενός ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για µεταφορά 
µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης της ΠΕ Φθιώτιδας για το 
σχολικό έτος 2014-2015 µε δηµόσιες συµβάσεις υ̟ηρεσιών, ̟ροϋ̟ολογισµού 
2.074.106,81 €, συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ  (ήτοι 1.835.492,75 € +ΦΠΑ13%) ̟λέον 
δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης  50%  και αξίας 622.232,04€ (550.647,83 € +ΦΠΑ 13%), ήτοι 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 3.111.160,21 €  (2.753.239,13 € + ΦΠΑ13%), 
2. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί α̟οτυ̟ώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης, 
3. την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης της ΠΕ Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, ̟οσού 
αρχικού ̟ροϋ̟ολογισµού 2.074.106,81€, συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ (ήτοι 
1.835.492,75€ +ΦΠΑ13%) µε δικαιώµατα ̟ροαίρεσης: 
i) ̟οσού 414.821,36€  (367.098,55 € +ΦΠΑ13%), ̟ου αντιστοιχεί σε δικαίωµα ̟ροαίρεσης 
µε ̟οσοστό 20% λόγω αλλαγής δροµολογίων  και  
ii) ̟οσού 622.232,04 € (550.647,83 € +ΦΠΑ 13%), ̟ου αντιστοιχεί σε δικαίωµα 
̟ροαίρεσης µε ̟οσοστό 30% λόγω δυνατότητας ̟αράτασης µέχρι 3 µήνες για την 
ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού. 
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός µαζί µε τα δικαιώµατα  ̟ροαίρεσης (50%) ανέρχεται σε 
3.111.160,21 € (2.753.239,13 € +ΦΠΑ 13%). 
 
Η κατανοµή κατ΄έτος της ̟αρα̟άνω δα̟άνης είναι: 
- Για το οικονοµικό έτος 2014 συνολικό ̟οσό 1.066.683,50 € (943.967,70 € +ΦΠΑ 13%). 
- Για το οικονοµικό έτος 2015 συνολικό ̟οσό  2.044.476,71€ (1.809.271,43€ +ΦΠΑ 13%). 
 
Οι συγκεκριµένες δα̟άνες αφορούν το κόστος µεταφοράς µαθητών, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 της ΚΥΑ, µε ∆ηµόσια Σύµβαση Υ̟ηρεσιών (µαθητικά δροµολόγια ΚΤΕΛ, 
σχολικά λεωφορεία, ΤΑΧΙ, ό̟ως αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 
µεταφορά µαθητών µε δηµόσια σύµβαση υ̟ηρεσιών),  µεταφορά µαθητών ΣΜΕΑ 
(άρθρο 1 ̟αρ. 3) και µεταφορά µαθητών ΕΠΑΛ, µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων 
(άρθρο 1 ̟αρ. 4)  και τα ανωτέρω σχετικά  έγγραφα της ∆/νσης Ανά̟τυξης ΠΕ 
Φθιώτιδας 
 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ειδικό Φορέα 01.073 ΚΑΕ 0821. 
                                                                                     

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 167 
 

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση α) δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης και β) διενέργειας ανοικτού 
δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, 
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χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, σχολικού έτους 2014-2015, συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 3.071.869,26 €, µε Φ.Π.Α., συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟οσού των 
1.023.956,42 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 668/05-02-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας και το υ̟΄αριθµ. 
οικ. 717/10-2-2014 συµ̟ληρωµατικό έγγραφο της ίδιας ∆/νσης ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα 
ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση 
υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, σχολικού έτους 
2014-2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 3.071.869,26 €, µε Φ.Π.Α., 
συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟οσού των 1.023.956,42 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης του Νοµού Βοιωτίας α̟ό τον τό̟ο κατοικίας τους στη 
σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων 
α̟ό 1-9-2014 µέχρι 31-8-2015, ό̟ως φαίνεται στα συνηµµένα τµήµατα (οµάδες) του 
̟αραρτήµατος Α΄ του συνηµµένου σχεδίου διακήρυξης, σύµφωνα µε την ̟ερ. στ. i της 
̟αρ. 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-
2013) και το άρθρο 16 του συνηµµένου σχεδίου διακήρυξης,   
2. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί αναφέρονται στο συνηµµένο σχέδιο 
διακήρυξης, 
3. την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 2.047.912,84 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015, καθώς και ε̟ι̟λέον του ως άνω ̟οσού, την 
δα̟άνη 1.023.956,42€, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης.  
Η συνολική δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821 του ̟ροϋ̟ολογισµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, των οικονοµικών 
ετών 2014 και 2015. Η ̟ροβλε̟όµενη δα̟άνη ανά έτος ε̟ιµερίζεται ως εξής:  
Για το έτος 2014:  865.974,57 € και για το έτος 2015: 1.181.938,27 €.  
Στην ̟ερί̟τωση άσκησης του συνόλου των δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης η συνολική 
δα̟άνη για το έτος 2015 θα ανέλθει στο ̟οσό των 2.205.894,69 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 168 
 
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση α) δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης και β) διενέργειας ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 1.037.139,95  €, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 110/05-02-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνέχεια  
̟αρείχε διευκρινίσεις ο κ. Ευάγγελος Κούτουλας, υ̟άλληλος της ∆/νσης Ανά̟τυξης 
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της Π.Ε. Φωκίδας. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών 
µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014 -
2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.037.139,95  €, µε Φ.Π.Α., συµ̟εριλαµβανοµένου και 
του ̟οσού των 94.285,45 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 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 ∆ευτεροβάθµιας 
Εκ̟αίδευσης του Νοµού Φωκίδας α̟ό τον τό̟ο κατοικίας τους στη σχολική τους 
µονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων α̟ό 11-9-2014 
µέχρι 31-8-2015, ό̟ως φαίνεται στα συνηµµένα τµήµατα (οµάδες) του ̟αραρτήµατος Α 
της ̟αρούσας διακήρυξης, σύµφωνα µε την ̟ερ. στ.i της ̟αρ. 2 του κεφαλαίου Γ του 
άρθρου 2 της ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013) και το άρθρο 16 της 
̟αρούσας διακήρυξης, 
2. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί αναφέρονται στο συνηµµένο σχέδιο 
διακήρυξης, 
3. την δα̟άνη – διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 942.854,50 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, καθώς και ε̟ι̟λέον του ως άνω ̟οσού, την 
δα̟άνη 94.285,45  €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 169 
 
 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων θεµάτων λύεται 
η ̟αρούσα συνεδρίαση. Το ̟ρακτικό συντάχθηκε και υ̟ογράφεται α̟ό τα 
̟αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Γεώργιος Μουλκιώτης   Παναγιώτης Παρχαρίδης    Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα 

Περικλής Καραΐσκος   
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 

    Θωµάς Τουσιάδης 
    Γεώργιος Ζιώγας 
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