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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 17ης Φεβρουαρίου 2014 
            Αριθµός Πρακτικού 5 

  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 17 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:45 ̟.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. 257/12-2-2014 ̟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 4/10-2-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο  ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας 
µε την ε̟ωνυµία  «ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΓΟΥΡΟΣ Α.Ε.»). 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Τµήµα ΙΙ (̟ροσφυγή Σοφίας Πα̟αδο̟ούλου).  
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή δικτύου α̟ορροής οµβρίων στο Τ.Κ Μοσχοχωρίου και Τ.Κ. Κόµµατος ε̟ί 
της Παλαιάς Εθνικής οδού Λαµίας - Αθηνών», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
100.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
  

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάθεση του έργου µε τίτλο: «Σύµβουλος Υ̟οστήριξης της ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ολοκλήρωση του 
Προγράµµατος Βοήθεια στο Σ̟ίτι», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή ̟εζοδροµίων στο νέο ∆ηµ. Σχολείο Τ.Κ. Αχινού ∆ήµου Στυλίδας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη α̟όφασης για την ανάθεση του έργου: «Ανέγερση και εξο̟λισµός 
̟ολιτιστικού ̟νευµατικού κέντρου Ιεράς Μητρό̟ολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 2.700.000,00 €, µετά την υ̟΄ αριθµ. 11/21/2013 α̟όφαση της 
Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν. 2218/1994. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Κατασκευή Ε.Ο. Άµφισσας – Λιδωρικίου (α̟ό Αγία Ευθυµία έως διασταύρωση νέων 
φυλακών). 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού 
του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (χ.θ. 1 + 700) και ανακατασκευή τµήµατος 
της οδού (χ.θ.2+700) της οδού Ξυλικοί – Μενδενίτσα», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
45.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του διαγωνισµού του 
έργου: «∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος στο ε̟αρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 245.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρίκελλο - ∆οµνίστα – όρια Ν. Αιτ/νιας», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών 
σηµατοδοτών στο ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 94.500,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση 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 15ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 19: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης και ανάθεση της µελέτης: 
«Γεωτεχνική έρευνα & µελέτη οδού Ιστιαίας – Βουτά – ̟αράκαµψης Βουτά», Π.Ε. 
Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 36.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
 ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη  
αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και 
των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής 
Καραΐσκος, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς 
(α̟ουσίαζε κατά την συζήτηση του 5ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης), Θωµάς 
Τουσιάδης (α̟ουσίαζε κατά την συζήτηση του 5ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης) 
και Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου Πα̟αργύρη). Α̟ό τη 
συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Γεώργιος 
Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε ως ανωτέρω 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 Ζωή Σύψα, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό 
ΣΤ΄, ̟ου ορίσθηκε ανα̟ληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 
9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 9971/286/28-1-2013 όµοιά της. 
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Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας 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. Γεώργιος Μ̟ίµης, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας, 
8. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και 
9. Κουδούνη Σοφία, Προϊσταµένη του τµήµατος ∆οµών και Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας. 
 
Με την έναρξη της συνεδρίασης το τακτικό µέλος της Ε̟ιτρο̟ής κ. Αναστάσιος Χρονάς 
ζήτησε να εξετασθούν τα ̟αρακάτω θέµατα ̟ου βρίσκονται σε εκκρεµότητα: 

1. ∆ιαµορφώθηκε εγκύκλιος και στάλθηκε σε όλες τις υ̟ηρεσίες α̟ό τον κ. Καρνάβα, 
σύµφωνα µε την διευρυµένη σύσκεψη ̟ου είχαµε; 

2. Τι έγινε µε τις εκκρεµότητες της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας της Εύβοιας; 
3. Τι έγινε µε τις ε̟ιστροφές της ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18;. 
4. Τι έγινε τις ε̟ιστροφές ενταλµάτων α̟ό τις ∆.Ο.Υ. και τους ε̟ιτρό̟ους; 
5. Τι έγινε µε τον διαγωνισµό για την τουριστική ̟ροβολή; 
6. Τι έγινε µε τον διαγωνισµό ̟ρόσληψης συµβούλων; 
 

Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Μερική ανάκληση και διόρθωση της υ̟΄ αριθµ. 666/19-06-2013  
α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και  έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής 
δα̟ανών µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας οικονοµικών ετών 2013-2014. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2o: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 168/10-02-2014 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί έγκρισης 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 ΕΚΤΑΚΤΟ 3o: Νοµική κάλυψη και υ̟εράσ̟ιση ̟ρώην υ̟αλλήλου της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ενώ̟ιον του 
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ευρυτανίας, 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας (Π.Ε. Βοιωτίας). 
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 Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και 
α̟οφάσισε τα ̟αρα̟άνω θέµατα να συζητηθούν ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 170 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Μερική ανάκληση και διόρθωση της υ̟΄ αριθµ. 666/19-06-2013  
α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής 
δα̟ανών µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας οικονοµικών ετών 2013-2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 874/13-02-2014 
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 
1. Ανακαλεί µερικώς και διορθώνει την υ̟΄ αριθµ. 666/19-06-2013 α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Π.Σ.Ε., ως ̟ρος την κατανοµή των δα̟ανών – δέσµευση 
̟ίστωσης στο ύψος του εγκεκριµένου ̟ροϋ̟ολογισµού για τη µεταφορά µαθητών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας για τα οικονοµικά έτη 2013-2014.  
2. Εγκρίνει την δέσµευση ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟ανών µεταφοράς µαθητών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας οικονοµικών ετών 2013-2014, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 4.100.000,00€, 
ο ο̟οίος αναλύεται ως εξής:  
- Για το οικονοµικό έτος 2013 συνολικό ̟οσό 2.900.000,00 € 
- Για το οικονοµικό έτος 2014 συνολικό ̟οσό 1.200.000,00 € 
Αναλυτικά  οι δα̟άνες έχουν ως εξής: 
 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  2.900.000,00 € 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΜΑΘΗΤΙΚΟ 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ  
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΡΤΙΟΣ - 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1.200.000,00 €  ------------ ------------ 1.200.000,00 €  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2013 1.467.500,00 €  232.500,00 €  ------------ 1.700.000,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 2.667.500,00 €  232.500,00 €  ------------ 2.900.000,00 €  

 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  1.200.000,00 ΕΥΡΩ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΜΑΘΗΤΙΚΟ 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ  
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 860.000,00 €   ------------------ ------------------- 860.000,00 € 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014  ---------------- 310.000,00 €   30.000,00 €  340.000,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 860.000,00€ 310.000,00 €   30.000,00 €  1.200.000,00€ 

 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  Ειδικός Φορέας 01073 ΚΑΕ 0821. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 171 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2o: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 168/10-02-2014 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί έγκρισης 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. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 836/17-02-
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 τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 168/10-02-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως ̟ρος τα εξής: 
Α) Τη σύµ̟τυξη των εξής δροµολογίων: 

1. Τα δροµολόγια – τµήµατα του Παραρτήµατος Α µε αριθµούς 39 και 40, 
συµ̟τύσσονται  σε ένα δροµολόγιο  µε µεταφορικό µέσο ∆Χ Ε̟ιβατικό. Ηµερήσιο 
κόστος µε το Φ.Π.Α. 71,57 ευρώ. 

2. Τα δροµολόγια – τµήµατα του Παραρτήµατος Α µε αριθµούς 80, 81 και 82, 
συµ̟τύσσονται  σε ένα δροµολόγιο  µε µεταφορικό µέσο Μικρό Λεωφορείο.  
Ηµερήσιο κόστος µε το Φ.Π.Α. 57,59 ευρώ. 

3. Τα δροµολόγια – τµήµατα του Παραρτήµατος Α µε αριθµούς 88 και 89 
συµ̟τύσσονται  σε ένα δροµολόγιο  µε µεταφορικό µέσο ∆Χ  Ε̟ιβατικό.  
Ηµερήσιο κόστος µε το Φ.Π.Α. 36,19 ευρώ. 

4. Τα δροµολόγια – τµήµατα του Παραρτήµατος Α µε αριθµούς 83, 84 και 96 
συµ̟τύσσονται  σε ένα δροµολόγιο  µε µεταφορικό µέσο Μικρό Λεωφορείο.  
Ηµερήσιο κόστος µε το Φ.Π.Α. 105,66 ευρώ. 

Με τις ανωτέρω συµ̟τύξεις δροµολογίων τα τµήµατα του ̟αραρτήµατος Α΄ του 
σχεδίου της διακήρυξης, ̟ου υ̟οβλήθηκε µε την αρ. ̟ρωτ. οικ. 668/5-2-2014 εισήγηση, 
ανέρχονται σε 119. 
Β) Τη διόρθωση της ηµερήσιας α̟οζηµίωσης, ως ̟ρος την αµοιβή του συνοδού, των µε 
α/α 53, 54, 56, 70, 83, 88, 98, 99, 100, 103, 104, 106 και 107 δροµολογίων – τµηµάτων, 
καθώς και τη διόρθωση της ηµερήσιας α̟οζηµίωσης των µε α/α 1 και 2 δροµολογίων  
του τµήµατος 3 του συνηµµένου ̟αραρτήµατος Α του σχεδίου της διακήρυξης.  
Γ) Την έγκριση δα̟άνης ̟οσού 1.990.782,87 ευρώ, 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 
έγκριση δα̟άνης ̟οσού 995.391,43  ευρώ, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για 
δικαιώµατα ̟ροαίρεσης. Η συνολική δα̟άνη θα ε̟ιβαρύνει τον Ε. Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 
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0821, του ̟ροϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας, των ετών 2014 και 2015. Η ̟ροβλε̟όµενη δα̟άνη ανά έτος ε̟ιµερίζεται, 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ως εξής: Για το έτος 2014: 1.010.180,11 ευρώ, στην 
̟ερί̟τωση ̟ου ασκηθούν δικαιώµατα ̟ροαίρεσης ̟οσοστού 20 % (άρθρο 16 σχεδίου 
διακήρυξης). Για το έτος 2015: 1.975.994,19 ευρώ, στην ̟ερί̟τωση ̟ου ασκηθεί το 
σύνολο των δικαιωµάτων  ̟ροαίρεσης (άρθρο 16 σχεδίου διακήρυξης). 
∆) Τη διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014 - 2015, 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, ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης 1.990.782,87 ευρώ, 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Προβλέ̟ονται ε̟ίσης, ε̟ι̟λέον της 
̟ροαναφερόµενης ̟ροϋ̟ολογισµένης δα̟άνης, δικαιώµατα ̟ροαίρεσης συνολικού 
ύψους 995.391,43  ευρώ, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 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. 
Ε) Τους όρους και τη σύνταξη της διακήρυξης, η ο̟οία εγκρίθηκε µε την αρ. 168/10-2-
2014 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 172 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3o: Νοµική κάλυψη και υ̟εράσ̟ιση ̟ρώην υ̟αλλήλου της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ενώ̟ιον του 
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ευρυτανίας, 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 18607/220/17-
2-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο 
∆ηµήτριο Καρφή, στον ο̟οίον χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί 
ενώ̟ιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ευρυτανίας, στη δικάσιµο της 26-02-2014 
ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να εκ̟ροσω̟ήσει τον Κων/νο 
Καρβέλη, ̟ρώην υ̟άλληλο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, ο ο̟οίος 
̟αρα̟έµ̟εται για το αδίκηµα της σωµατικής βλάβης α̟ό αµέλεια, συντάσσοντας 
υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά 
την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 173 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας (Π.Ε. Βοιωτίας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 823/14-02-2014 
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 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Αθηνών, κ. Αργύριο Μάνθου (οδ. Ι̟̟οκράτους 7 – Γρ. 2ο – Τ.Κ. 10679), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στην ε̟ταµελή σύνθεση του 
τµήµατος Ε΄ του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας, στη δικάσιµο της 05-03-2014 ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, για να α̟οκρούσει την α̟ό 10/8/2004 έφεση της ‘’Ο.Ε. 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΡΟΥΜΠΕΑΣ’’, η 
ο̟οία ̟αρα̟έµφθηκε µε την υ̟΄αριθµ. 4914/2013 α̟όφαση του ΣτΕ, συντάσσοντας 
υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά 
την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 174 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 4/10-2-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 4/10-2-2014 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 175 
 

ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο  ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας 
µε την ε̟ωνυµία  «ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΓΟΥΡΟΣ Α.Ε.»). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 17547/209/12-
02-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, Νοµικό Σύµβουλο της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι 
σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆΄ Τµήµα του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πειραιά, στη δικάσιµο της 14-05-2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε 
την εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 02-05-2011 και µε αριθµό καταθέσεως 795/2012 
αίτηση ακυρώσεως ̟ου άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε διακριτικό τίτλο «FLOCHART A.E.», 
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συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση  του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση αµοιβή µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο 
συνολικό ̟οσό των 800 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 176 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Τµήµα ΙΙ (̟ροσφυγή Σοφίας Πα̟αδο̟ούλου).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 17546/208/12-
02-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Αθηνών, Χρήστο ∆ιαµάντη, Α.Μ.24297 Κερασούντος 39, Υµηττός, λόγω του γεγονότος 
ότι η υ̟όθεση αυτή,  δεν µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία, 
εκτός της έδρας της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος», λόγω φόρτου εργασίας. Στον εν 
λόγω δικηγόρο, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί 
στο ΙΙ Τµήµα του  Ελεγκτικού Συνεδρίου,  στη δικάσιµο της 03-04-2014, ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την αγωγή ̟ου άσκησε, κατά  της 
̟ρώην «Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», ήδη «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», η Σοφία Πα̟αδο̟ούλου, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις 
και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση του α̟αιτείται, για την 
υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως. 
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση αµοιβή,  µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο 
συνολικό ̟οσό των 600 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 177 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή δικτύου α̟ορροής οµβρίων στο Τ.Κ Μοσχοχωρίου και Τ.Κ. Κόµµατος ε̟ί 
της Παλαιάς Εθνικής οδού Λαµίας - Αθηνών», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
100.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 15361/621/06-
02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Κατασκευή δικτύου α̟ορροής οµβρίων στο Τ.Κ 
Μοσχοχωρίου και Τ.Κ. Κόµµατος ε̟ί της Παλαιάς Εθνικής οδού Λαµίας - Αθηνών», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης 100.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου. 
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2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 178 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 361/05-02-2014 

και 484/12-02-2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 ∆α̟άνη ̟ου αφορά σε µετατό̟ιση 
δικτύου της ∆Ε∆∆ΗΕ στα ̟λαίσια 

κατασκευής του έργου «Ο∆ΟΣ 
∆ΟΜΝΙΣΤΑ ΡΟΣΚΑ ΠΑΝΤΑ 

ΒΡΕΧΕΙ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 

Κ.Α.Ε. 9453 

∆Ε∆∆ΗΕ 13.437,10€ 

2 6ος λογαριασµός του έργου 
«∆ια̟λατύνσεις, τεχνικά και 

ασφαλτόστρωση ε̟αρχιακού οδικού 
δικτύου Καρ̟ενήσι- Γαύρος» 

Κ.Α.Ε. 9459 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΡΑΝΤΟΣ και 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 
ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε.  

19.142,34€ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 179 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάθεση του έργου µε τίτλο: «Σύµβουλος Υ̟οστήριξης της ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ολοκλήρωση του 
Προγράµµατος Βοήθεια στο Σ̟ίτι», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 15608/463/07-
02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Ματαιώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου µε 
τίτλο: «Σύµβουλος Υ̟οστήριξης της ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Βοήθεια στο 
Σ̟ίτι», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00€ µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. η, του 
άρθρου 21 του Π.∆. 118/2007, ε̟ειδή υ̟οβλήθηκε µια µόνο ̟ροσφορά και δεν 
ε̟ιτεύχθηκε ο ε̟ιθυµητός ανταγωνισµός. 
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2. Εγκρίνει την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους της αρχικής 
διακήρυξης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 180 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή ̟εζοδροµίων στο νέο ∆ηµ. Σχολείο Τ.Κ. Αχινού ∆ήµου Στυλίδας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 

Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη α̟όφασης για την ανάθεση του έργου: «Ανέγερση και εξο̟λισµός 
̟ολιτιστικού ̟νευµατικού κέντρου Ιεράς Μητρό̟ολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 2.700.000,00 €, µετά την υ̟΄ αριθµ. 11/21/2013 α̟όφαση της 
Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν. 2218/1994. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 16013/788/07-
02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, καθώς 
και το µε αριθµ. 68/29-11-2013 έγγραφο της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν.2218/1994 τα 
ο̟οία και α̟οτελούν 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 Τ.Τ. 
150937/1257/13-01-2014 έγγραφη γνωµοδότησή του, η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα της ̟αρούσας. 

Ε̟ί του θέµατος ̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινήσεις η κ. Κουδούνη Σοφία, 
Προϊσταµένη του τµήµατος δοµών ̟εριβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Εύβοιας. Κατά την διάρκεια της συζήτησης το τακτικό µέλος κ. Σκλα̟άνης Ταξιάρχης 
̟ρότεινε το εξής: ‘’µε ε̟αρκή αιτιολόγηση την ακύρωση της διαδικασίας µέχρι σήµερα και την 
ε̟αναδηµο̟ράτηση του έργου, διότι δεν ήρθε εγκαίρως στην ε̟ιτρο̟ή, µε υ̟ηρεσιακή ευθύνη το 
αίτηµα ̟ροσφυγής στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας ε̟ί της α̟όφασης της ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 
18 ν.2218/1994.’’  

Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή α̟όψεων µεταξύ των µελών η 
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου η αρµόδια Υ̟ηρεσία, να 
υ̟οβάλει νέα εισήγηση στην Ε̟ιτρο̟ή, στην ο̟οία να αιτιολογεί ειδικά και 
εµ̟εριστατωµένα για την δυνατότητα µαταίωσης του διαγωνισµού και 
ε̟αναδηµο̟ράτησης του έργου και τις συνέ̟ειές της.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 181 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Κατασκευή Ε.Ο. Άµφισσας – Λιδωρικίου (α̟ό Αγία Ευθυµία έως διασταύρωση νέων 
φυλακών). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 14902/594/07-
02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το υ̟΄ αριθµ. 
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1/5-2-2014 (θέµα 1ο) ̟ρακτικό του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων, και το 
υ̟΄ αριθµ. 644/5-2-2014 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Π.Σ.Ε. τα 
ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Ε.Ο. 
Άµφισσας – Λιδωρικίου (α̟ό Αγία Ευθυµία έως διασταύρωση νέων φυλακών), 
συνολικής δα̟άνης 15.033.389,29 €, ό̟ου 12.323.014,43 € (̟εριλαµβανοµένων  Γ.Ε. & 
Ο.Ε., α̟ρόβλε̟των, α̟ολογιστικών, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) αφορά την αρχική 
σύµβαση και 2.710.374,86 € αφορά την 1η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση του έργου, 
δηλαδή ε̟ί ̟λέον του ̟οσού της αρχικής σύµβασης κατά 360.374,86 € ̟ου αφορά µόνο 
την αύξηση των α̟ολογιστικών της ασφάλτου της συµ̟ληρωµατικής σύµβασης και όχι 
τις υ̟όλοι̟ες εργασίες ̟ου είναι σε ισοζύγιο, ό̟ως αυτός συντάχθηκε α̟ό την 
Υ̟ηρεσία.      

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 182 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού 
του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (χ.θ. 1 + 700) και ανακατασκευή τµήµατος 
της οδού (χ.θ.2+700) της οδού Ξυλικοί – Μενδενίτσα», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
45.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 16037/660/07-
02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (χ.θ. 1 + 700) και 
ανακατασκευή τµήµατος της οδού (χ.θ.2+700) της οδού Ξυλικοί – Μενδενίτσα», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € 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. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 183 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του διαγωνισµού του 
έργου: «∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος στο ε̟αρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 245.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 15531/639/07-
02-2014 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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος στο ε̟αρχιακό και 
εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 245.000,00 € 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. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 184 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρίκελλο - ∆οµνίστα – όρια Ν. Αιτ/νιας», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 203/10-02-2014 
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) τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό 
άξονα Κρίκελλο - ∆οµνίστα – όρια Ν. Αιτ/νιας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
80.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
β) τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο, 
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει 
τον διαγωνισµό. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 185 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών 
σηµατοδοτών στο ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 94.500,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 15221/617/11-
02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση οδικού 
ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 94.500,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου 
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών 
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και των εγγυητικών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση είκοσι έξι τοις εκατό 
(26,00%). 

 Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 186 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση 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. 16887/833/11-
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 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 3/11-2-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του 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 
υ̟οβληθέντων α̟ό τον αναδειχθέντα µειοδότη κ. Παναγιώτη Γ. Μ̟εχλιβανίδη -
«∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ» δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την αριθµ. 4298/159/14-01-2014 
διακήρυξη. 
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στον κ. Παναγιώτη Γ. Μ̟εχλιβανίδη - «∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ» 
για την ̟αρα̟άνω ̟ροµήθεια µε τελική τιµή 33.853,25 € ̟λέον Φ.Π.Α.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 187 
 
ΘΕΜΑ 15ο: 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. 472/11-02-2014 
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 
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 ΠΡΟΥΠΟ

ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

(ΠΟΣΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. σε 
ΕΥΡΩ) 
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1 Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού 
εξο̟λισµού των µηχανηµάτων και οχηµάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

ΠΟΣΟ 

φορτηγό ΚΗΥ 9376 33,03 

ΣΥΝΟΛΟ 1ο   33,03 

φορτηγό ΚΗΥ 9373 381,85 
ΣΥΝΟΛΟ 2ο   381,85 

Εκχιονιστικό   ΙΧ 123350 104,55 

ΣΥΝΟΛΟ 3ο   104,55 

Εκχιονιστικό   ΙΧ 93852 121,77 

ΣΥΝΟΛΟ 4ο   121,77 

1Ο +2ο +3ο +4ο    Σ Υ Ν 
Ο Λ Ο 

 641,20 

Εκσκαφέας - Φορτωτής ΚΥ 3152 381,30 
ΣΥΝΟΛΟ 5ο    381,30 

φορτηγό KHΙ 4379 57,81 
ΣΥΝΟΛΟ 6Ο   57,81 

5ο +6ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  439,11 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.080,31 

 
Σχετ. έγγραφο: το υ̟.αριθµ. 419/11-2-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆/κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1321 

1.080,31 

2 Την δα̟άνη 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 

Εκχιονιστικό ΚΥ 452 184,50 

Εκχιονιστικό - λε̟ίδες ΚΗΥ 9390 86,10 

Εκχιονιστικό ΙΧ 93852 73,80 

Φορτηγό ΚΗΙ 4379 49,20 

Φορτηγό ΚΗΙ 4379 36,90 

Εκσκαφέας - φορτωτής ΚΥ 3152 270,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  701,10 

 
Σχετ. έγγραφο: το υ̟.αριθµ. 419/11-2-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆/κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0861 

701,10 

3 Την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, για την ̟ροµήθεια και 
το̟οθέτηση µηχανηµάτων µέτρησης αιθαλοµίχλης στο Καρ̟ενήσι.   
(24.600,00) και την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για την 

25.350,00 
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̟ροµήθεια GPS για έλεγχο των µηχανηµάτων έργου της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας (750,00)  
Σχετ. αριθµ. 419/11-2-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. της 
Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ  
1725 

4 Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ειδών καθαριότητας για τις 
ανάγκες των ∆/νσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ.  419/11-2-2014  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. 
Οικονοµικού.                
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1231 

2.500,00 

5 Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια φωτογραφικής µηχανής και κάρτα 
µνήµης αυτής για τις ανάγκες του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 
Σχετ. αριθµ. 419/11-2-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. της 
Π.Ε. Ευρυτανίας   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ  
1699 

241,39 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 188 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 15537/739/07-
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 έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.) έτους 2014 της 
Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής: 

 
1. ̟οσό 600,00 € στο όνοµα του υ̟ολόγου Κολοµέτσο Παναγιώτη, υ̟αλλήλου της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας, για την κάλυψη  εξόδων (∆ΙΟ∆ΙΑ) 
των υ̟ηρεσιακών αυτοκινήτων για τις µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχου και των 
υ̟αλλήλων των υ̟ηρεσιών. Η δα̟άνη θα βαρύνει την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0899. 
2. ̟οσό 600,00 € στο όνοµα του υ̟ολόγου Κολοµέτσο Παναγιώτη, υ̟αλλήλου της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας, για την κάλυψη τυχόν εξόδων 
(ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ) των υ̟ηρεσιακών αυτοκινήτων για τις µετακινήσεις της 
Αντι̟ερειφερειάρχου και των υ̟αλλήλων των υ̟ηρεσιών. Η δα̟άνη θα βαρύνει την 
̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1511. 
3. ̟οσό 300,00 € όνοµα του υ̟ολόγου Κολοµέτσο Παναγιώτη, υ̟αλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας, για την κάλυψη τυχόν εξόδων (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) των υ̟ηρεσιακών αυτοκινήτων για τις µετακινήσεις της  
Αντι̟ερειφερειάρχου και των υ̟αλλήλων των υ̟ηρεσιών. Η δα̟άνη θα βαρύνει την 
̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861. 
4. ̟οσό 300,00 € όνοµα του υ̟ολόγου Κολοµέτσο Παναγιώτη, υ̟αλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας, για την κάλυψη τυχόν εξόδων 
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(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) των υ̟ηρεσιακών αυτοκινήτων για τις 
µετακινήσεις της Αντι̟ερειφερειάρχου και των υ̟αλλήλων των υ̟ηρεσιών. Η δα̟άνη 
θα βαρύνει την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτών ορίζεται η 31-12-2014. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 189 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 15536/738/07-
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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 
 
1. ̟οσό 189,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆.Ε.Η.  
2. ̟οσό 168.000,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0821.02, για την ̟ληρωµή 
µεταφοράς µαθητών Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκ̟αίδευσης για το σχολικό έτος 2013-
2014.  
3. ̟οσό 300,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0829, για την ̟ληρωµή εξόδων 
µεταφοράς της ∆/νσης Ανά̟τυξης έτους 2014. 
4. ̟οσό 123,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ροµήθεια ειδών 
καθαριότητας της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών του τµήµατος ΚΤΕΟ (∆ΑΛΑΡΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ). 
5. ̟οσό 123,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
µελανιών για τους εκτυ̟ωτές της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών του τµήµατος 
ΚΤΕΟ (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ). 
6. ̟οσό 95,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
µελανιών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού του τµήµατος Μισθοδοσίας 
(ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
7. ̟οσό 350,38 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 2 υ̟αλλήλων της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο.  
  
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 190 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 17381/856/12-
02-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. 
Φωκίδας, ως εξής: 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 6ος  λογ/µος  µελέτης 
‘’Οριστική µελέτη & Μ Π Ε 
βελτίωσης οδού  Ερατεινής-
Ε.Ο Άµφισσας-Λιδορικίου’’ 
ΚΑΕ 9476-ΣΑΜ-009 

Κ/Ξ ∆. Κανελλό̟ουλος 
Ν. Πα̟αδηµητρίου 

Κων/νας 
Κωνσταντο̟ούλου 

110.278,66 

2 6ος λογ/µος έργου 
‘’Α̟οκατάσταση τεχνικών 
έργων στο χείµαρρο Σκίτσα’’ 
ΚΑΕ 9459-ΣΑΕΠ-066 

Ευάγγελος Βλαχο̟άνος 8.193,98 

3 6ος λογ/µος µελέτης ‘’Μελέτη 
Βελτίωσης-Ε̟έκτασης 
Ε̟αρχιακής οδού α̟ό ΝΕΟ-
Κλήµα-Κάµ̟ο Ε̟αρχιακή 
οδό Τείχιο - Ποτιδάνεια 
ΚΑΕ 9479-ΣΑΕ-409 

Ξ. Μιχαλό̟ουλο 53.781,39 

4 6ος λογ/µος µελέτης ‘’Μελέτη 
Βελτίωσης-Ε̟έκτασης 
Ε̟αρχιακής οδού α̟ό ΝΕΟ-
Κλήµα-Κάµ̟ο Ε̟αρχιακή 
οδό Τείχιο - Ποτιδάνεια 
ΚΑΕ 9479-ΣΑΕ-409 

Ξ. Μιχαλό̟ουλο 56.819,92 

    
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 191 

 
ΘΕΜΑ 19: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 764/12-02-2014 
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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 
1) ̟οσό 879,45 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
871, για ̟ληρωµή του δικηγόρου Ευθυµίου Καραΐσκου, για ̟αράσταση - ̟ροτάσεις της 
Π.Ε. Βοιωτίας στο Εφετείο Λαµίας, (µεταβατική έδρα Λιβαδειάς), για υ̟οστήριξη 
έφεσης κατά του ΚΤΕΛ ε̟αρχίας Θηβών. 
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2) ̟οσό 880,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
871, για ̟ληρωµή του δικηγόρου Λουκά Ανέστη σύµφωνα µε την α̟όφαση 3/29-01-
2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής για υ̟οστήριξη της έφεσης της Ν.Α. Βοιωτίας 
ασκηθείσης κατά του ΚΤΕΛ Θηβών την δικάσιµο 3-02-2014. 
3) ̟οσό 75,03 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1329, για αγορά motor assembly για fax, για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Ανά̟τυξης ( Έγγραφο της 2338/11-02-14). 
4) ̟οσό 71,03 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά toner φωτοτυ̟ικού, για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού.                                                            
5) ̟οσό 215,25 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά (αισθητήρας ̟ίεσης, σωληνάκι υ̟ερ̟ίεσης) 
για το ΚΗΥ 6106 αυτοκίνητο τύ̟ου SUZUKI, έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
1060/10-02-2014. 
6) ̟οσό 545,42 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά (αντλία νερού, ιµάντας νερού, ιµάντας 
τιµονιού, ιµάντας A/C, ̟αραφλού), για το ΚΗΥ 6106 αυτοκίνητο τύ̟ου SUZUKI, 
έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 1059/10-02-2014. 
7) ̟οσό 344,40 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
843, για εκτύ̟ωση σαράντα µ̟λόκ γραµµατίων είσ̟ραξης, για τις ανάγκες της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού, και α̟΄ ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη 
α̟ο τις υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές, Ηλία Αθανασό̟ουλου και ΣΙΑ Ο.Ε. 
8) Ανάληψης ̟οσού 369,96 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 355, για  τις ανάγκες 
̟ληρωµής εισφορών της ̟ρακτικής άσκησης τριών ατόµων, για το ̟ρώτο και δεύτερο 
εξάµηνο του έτους 2014, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2658Β/09-11-2013. 
9) Ανάληψης ̟οσού 6.500,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 385, για  τις ανάγκες 
̟ληρωµής της ̟ρακτικής άσκησης τριών ατόµων, για το ̟ρώτο και δεύτερο εξάµηνο 
του έτους 2014, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2658Β/09-11-2013. 
10) Ανάληψης ̟οσού 100.000,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 5241, για τις 
ανάγκες της δακοκτονίας του έτους 2014. 
11) Ανάληψης ̟οσού 11.083,04 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 3219, για την 
α̟όδοση στο ∆ήµο Τανάγρας του ηµερήσιου δικαιώµατος ̟ωλητών λαϊκών αγορών 
στους ∆ήµους Ν.Α. Βοιωτίας, σύµφωνα µε τις α̟οφάσεις 106681/18658/30-12-2010, 
101843/17867/16-12-2010 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.              
                  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 192 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης και ανάθεση της µελέτης: 
«Γεωτεχνική έρευνα & µελέτη οδού Ιστιαίας – Βουτά – ̟αράκαµψης Βουτά», Π.Ε. 
Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 36.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
17601/864/Φ.Μ./11-02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 

ΑΔΑ: ΒΙΕΩ7ΛΗ-ΨΡΣ



 20 

1. Εγκρίνει το α̟ό 11-02-2014 ̟ρακτικό αξιολόγησης της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για 
την ανάθεση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10, ̟αρ. 2. στ του ν. 3316/2005, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε τον ν. 3481/2006, της µελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα & µελέτη οδού 
Ιστιαίας – Βουτά – ̟αράκαµψης Βουτά», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµώµενης 
αµοιβής 36.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 
2. Αναθέτει την εκ̟όνηση της µελέτης του θέµατος στο µελετητή «ΧΡΗΣΤΟ 
ΣΤΡΑΤΑΚΟ», ο ο̟οίος κατέθεσε την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης 
̟ροσφορά και ̟ροσέφερε το µεγαλύτερο ̟οσοστό έκ̟τωσης ήτοι τρία τοις εκατό (3,00 
%) - (̟οσό σύµβασης 29.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α.). 
 
   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 193 
 
 ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
17355/1085/12-02-2014 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 
Α. Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 

 
1. ̟οσό 24,93 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0716, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνός Νοεµβρίου 2013 (Έγγρ. 16642/9-12-13 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
2. ̟οσό 185,46 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2013 (Έγγρ. 
1671/5-2-14 ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
3. ̟οσό 29,00 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1329, για ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών φάξ (RICOH 1027 THERMISTOR AW100053) της ∆/νσης Μεταφορών.  
4. ̟οσό 35,73 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
σφραγίδων της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (τέσσερα τεµάχια).  
5. ̟οσό 442,80 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο καλής λειτουργίας τριών κλιµατιστικών ̟ου βρίσκονται στο 
∆ιοικητήριο (̟λήρωση φρέον, έλεγχος λειτουργίας, καθαρισµός, µεταφορά α̟ό το 
∆ιοικητήριο στο Κέντρο «∆ήµητρα» Ν. Αρτάκης και το̟οθέτηση κλ̟). 
6. ̟οσό 398,47 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5244, για οδοι̟ορικά τµ. 
Κτηνιατρικής µηνών Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2013 (Έγγρ. 1772/6-2-14 τµ. 
Κτηνιατρικής).  
7. ̟οσά: α) 79.200,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0511 και β) 10.000,00 € α̟ό 
την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0512 ως α̟οζηµίωση για υ̟ερωριακή εργασία των 
υ̟αλλήλων της Π.Ε. Εύβοιας για το οικ. έτος 2014.  
Β. ∆ιορθώνει :  
1. την υ̟΄αριθµ. 99/29-1-2014 (̟ρακτικό 3/2014, θέµα 34ο) α̟όφασή της, ως ̟ρος το 
̟οσό της δα̟άνης µε α/α  31, α̟ό το λανθασµένο «61,50 €», στο ορθό «100,36 €» - ̟ου 
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αφορά δηµοσίευση ανακοίνωσης στην εφηµερίδα Πανευβοϊκό Βήµα για ̟ρόσκληση 
υ̟οβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υ̟οψηφιότητας στο καθεστώς του µέτρου 
1.1.2 «Εγκατάσταση νέων γεωργών». 
2. την υ̟΄αριθµ. 99/29-1-2014 (̟ρακτικό 3/2014, θέµα 34ο), α̟όφασή της, ως ̟ρος το 
̟οσό της δα̟άνης µε α/α 29, α̟ό το λανθασµένο «757,98 €» στο ορθό «760,08 €» - ̟ου 
αφορά α̟οζηµίωση υ̟ερωριακής εργασίας έξι ατόµων της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνός ∆εκεµβρίου 2013. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 194 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
17353/1084/12-02-2014 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 του ̟αρακάτω λογαριασµού έργου της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 

α/α Τίτλος Έργου Προµηθευτής Ποσό σε € Κ.Α.Ε. 

1 5η ̟ιστο̟οίηση του 
έργου: «Γή̟εδο Αγ. 
Λουκά ∆ήµου 
Ταµυναίων 
(χλοοτά̟ητας & 
α̟ο̟εράτωση 
α̟οδυτηρίων)» 

Π. Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ 
ΑΤΕ 

18.533,00 9459 

 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 195 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
17356/1086/12-02-2014 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 ̟αρακάτω δα̟άνη ̟ου ̟ρόκειται να γίνει και υ̟άρχει η σχετική 
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, ως εξής: 

 
Ποσό 21.163,22 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9479, για τη µελέτη (5ος 
λογ/σµός): «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου Ανθηδώνος Ν. Εύβοιας. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 196 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη  
αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και 
των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
17021/1045/11-02-2014 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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη οικονοµική ̟ροσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου 
καθαρισµού των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των ∆ιευθύνσεων 
Α/θµιας και Β/θµιας  Εκ̟αίδευσης, για ένα έτος, α̟ό την υ̟ογραφή της σχετικής 
σύµβασης.  
Η ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη ανέρχεται στο ̟οσό των 66.000,00 €, µε Φ.Π.Α., για τις 
υ̟ηρεσίες Χαλκίδας, Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και στο ̟οσό των 7.800,00 € µε 
Φ.Π.Α., για τις υ̟ηρεσίες της Νότιας Εύβοιας, ο̟ότε ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της 
δα̟άνης  ανέρχεται στο ̟οσό των 73.800,00 €,  συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  
 2. τoυς όρους της συνηµµένης διακήρυξης του διαγωνισµού. 
 Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02073 ΚΑΕ 0875. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ε̟ειδή θεωρεί ότι η καθαριότητα των δηµόσιων 
κτιρίων ̟ρέ̟ει να γίνεται α̟ό µόνιµο ̟ροσω̟ικό. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 197 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 830/12-02-2014 
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 την 2η Τρο̟ο̟οίηση Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση και τους συνηµµένους ̟ίνακες της ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας ότι ‘’̟ρόκειται για τρο̟ο̟οίηση ̟ου 
αξιο̟οιεί τη µιζέρια µας, σαν α̟οτέλεσµα της υ̟οχρηµατοδότησης. Τί̟οτε δεν µ̟αίνει α̟ό τον 
κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό και τις ε̟ενδύσεις.’’ 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 198 
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 583/05-02-2014 

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 
1. Εγκρίνει το α̟ό 30-1-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων 
των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας σχετικά µε την ανάθεση του νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών. 
2. Αναθέτει το νέο δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών στο Υ̟εραστικό ΚΤΕΛ Ε̟αρχίας 
Λιβαδειάς Α.Ε. µε ηµερήσια α̟οζηµίωση 145,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  
ό̟ως αυτό α̟οτυ̟ώνεται στον ακόλουθο ̟ίνακα: 
 

Τό̟ος 
̟αραλαβής 

Τό̟ος 
̟ροορισ

µού 

Σχολική 
µονάδα 

Έµφ. 
χλµ 

∆ροµ. 
µονό 
ή µε 

ε̟ιστροφή 

Αρ. 
µαθ. 

Ηµερή
σιο 

κόστο
ς άνευ 
ΦΠΑ 

Ηµερή
σιο 

κόστος 
µε 

Φ.Π.Α. 

Αλίαρτος-
∆ιαστ/ση 

Μάζι,∆ιαστ/
ση Πέτρα, 

Αγ.Παρασκε
υή, 

∆ιαστ/ση  
Υψηλάντη 

∆ιαστ/ση.Γε
ωργίου 

Λιβαδειά ΕΠΑΛ 
Λιβαδειάς 

51,20 Με 
ε̟ιστροφή 

25 128,62 145,34 

 3. Τρο̟ο̟οιεί το νέο δροµολόγιο σύµφωνα µε τον ακόλουθο συνηµµένο ̟ίνακα, 
«Άσ̟ρα Σ̟ίτια-Λιβαδειά - Ειδικό Ν/Γ -3ο Ν/Γ Λιβαδειάς», η εκτέλεση του ο̟οίου έχει 
ανατεθεί στην Ένωση Φυσικών Προσώ̟ων Ιδιοκτητών Ταξί ̟ρώην Ε̟αρχίας 
Λιβαδειάς, σύµφωνα µε τις υ̟΄αριθµ. 1447/2.1.2.2013 & 1568/19.12.2013  α̟οφάσεις της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, λόγω της ανάγκης ύ̟αρξης συνοδού στο συγκεκριµένο 
δροµολόγιο, ύστερα α̟ό την 8/1/2014 υ̟εύθυνη δήλωση της Προϊσταµένης του 
Ειδικού Νη̟ιαγωγείου Λιβαδειάς. 
Ως εκ τούτου αυτού η ηµερήσια α̟οζηµίωση του εκτελούµενου δροµολογίου θα 
διαµορφωθεί  α̟ό 57,55 άνευ Φ.Π.Α. σε  77,95 άνευ Φ.Π.Α..  

 
Τό̟ος 
̟αραλ
αβής 

Τό̟ος 
̟ροορισ

µού 

Σχολική 
Μονάδα 

Μετα
φορικ

ό 
µέσο 

Έµφο
ρτα 

Χιλιό
µετρα 

∆ροµολό
γιο 

Μονό  ή 
µε 

ε̟ιστροφ
ή 

Αριθ
µός 

Μετ. 
µαθη
τών 

Ηµερή
σιο 

Κόστο
ς Άνευ 
Φ.Π.Α. 

Ηµερή
σιο 

Κόστο
ς µε 

Φ.Π.Α. 

Άσ̟ρα 
Σ̟ίτια-

Λιβαδειά Ειδικό 
Ν/Γ, 

ΤΑΞΙ 68,4 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ

3 77,95 88,08 
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Λιβαδε
ιά 

3Ο Ν/Γ ΟΦΗ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 199 

 
ΘΕΜΑ 27ο: 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. 833/12-02-2014 
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 δα̟άνη και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης για µισθοδοτικές αµοιβές, 
ασφαλιστικές εισφορές, αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή υ̟ηρεσιών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:  
 

1 ∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών για 
τους µήνες Μάρτιος- Α̟ρίλιος 2014)  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2713 

160.000,00 

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

1 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια συσκευής φαξ στην 
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας. 
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  1725 

 
260,00 

2 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την συντήρηση υ̟ηρεσιακού 
αυτοκινήτου, ΚΗΗ 2716,  της ∆/νσης Ανά̟τυξης  
Προµήθεια ανταλλακτικών 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321   
Προµήθεια λι̟αντικών 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1511 
Παροχή υ̟ηρεσιών 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0861 

 
 
 

65,00 
 

110,00 
 

100,00 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 200 
 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 122/10-02-2014 
και 123/10-02-2014 έγγραφα του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας της ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
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1. τις µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, κας Γιώτας Γαζή, α̟ό 
01/12/2013 έως 31/12/2013, ως εξής: 

 
- Τετάρτη 11 – Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου 2013: Αθήνα – θέµατα Ισότητας συνέδριο και 
συναντήσεις µε υ̟ουργούς 
- Τρίτη 17 ∆εκεµβρίου 2013: Λαµία – Εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή. 
- Πέµ̟τη 19 ∆εκεµβρίου 2013: Λαµία - Περιφερειακό Συµβούλιο. 
- Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2013: Αθήνα – Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων. 
- Παρασκευή 27 ∆εκεµβρίου: Αθήνα – Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων. 
 
2. τις µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, κας Γιώτας Γαζή, α̟ό 
01/1/2014 έως 31/1/2014, ως εξής: 
 
- Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014: Αθήνα – Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής 
Αλλαγής 
- Πέµ̟τη 16 Ιανουαρίου 2014: Λαµία – Συνάντηση για Ισότητα. 
- Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014:Λαµία – Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή. 
- Πέµ̟τη 23 – Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014: Λιβαδειά – Ηµερίδα Αγροτικών, Αθήνα  
Συνάντηση Υ̟ουργείο Πολιτισµού. 
- Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014: Λαµία – Περιφερειακό Συµβούλιο. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 201 
 
Σ΄ αυτό το σηµείο εξήλθαν της αίθουσας συνεδριάσεων τα τακτικά µέλη κ.κ. Τουσιάδης 
Θωµάς και Χρονάς Αναστάσιος. 
 
Πριν την λήξη της συνεδρίασης και α̟ουσία των ̟ροαναφερθέντων µελών, ο 
Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
κ. Βασίλειος Κύρκος εισηγήθηκε ̟ροφορικά τη λήψη α̟όφασης ε̟ί του κάτωθι θέµατος. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση α) δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στις τουριστικές εκθέσεις στο Βελιγράδι Σερβίας και στο Βερολίνο Γερµανίας,  
β) έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.). 
 
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την συζήτηση του ̟αρα̟άνω θέµατος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 202 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση α) δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στις τουριστικές εκθέσεις στο Βελιγράδι Σερβίας και στο Βερολίνο Γερµανίας,  
β) έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 923/17-02-2014 
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: 
1. την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις τουριστικές εκθέσεις α) ITF 
2014 στο Βελιγράδι Σερβίας α̟ό 27/2 έως 2/3/2014 και β) ΙΤΒ στο Βερολίνο Γερµανίας 
α̟ό 5/3 έως 9/3/2014.       
2. την δα̟άνη µέχρι το ̟οσό των 18.000 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
κάλυψη της συµµετοχής της Π.Σ.Ε. στις ανωτέρω εκθέσεις, ως εξής:  
α) κόστος συµµετοχής 2.500€ για το Βελιγράδι και 3.200€ για το Βερολίνο (ενοίκιο 
Ε.Ο.Τ.), 
β) µεταφορά τουριστικού υλικού µέχρι το ̟οσό των 5.000€,  
γ) υ̟οστήριξη του ̟ερι̟τέρου ό̟ως µεταφράσεις κ.τ.λ. µέχρι το ̟οσό των 2.000€, 
δ) λοι̟ά έξοδα ό̟ως διαµονή-µετακίνηση και τυχόν α̟ρόβλε̟τα έξοδα εφόσον αυτά 
καλύ̟τονται α̟ό τον συγκεκριµένο κωδικό µέχρι το ̟οσό των 5.300€.    
3. Ορίζει τον κ. Πέ̟̟α Νικόλαο υ̟άλληλο της Π.Σ.Ε. ως υ̟όλογο για τις ανωτέρω 
εκθέσεις, στο όνοµα του ο̟οίου θα εκδοθεί Χ.Ε.Π., ̟οσού 18.000,00 € για τη διαχείριση 
των δα̟ανών των εκθέσεων. 
4. την µετακίνηση εκτός έδρας µελών ̟εριφερειακού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους 
στις τουριστικές εκθέσεις:  
α) ITF 2014 στο Βελιγράδι Σερβίας α̟ό 27/2 - 2/3/2014 και  
β) ITB στο Βερολίνο Γερµανίας α̟ό 5/3 – 9 /3/2014 

                (άρθρο 184 του Ν. 3852/2010). 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0844. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 203 
 
 

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           Ζωή  Σύψα 

Περικλής Καραΐσκος   
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 

    Θωµάς Τουσιάδης 
    Γεώργιος Ζιώγας 
 

ΑΔΑ: ΒΙΕΩ7ΛΗ-ΨΡΣ


