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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 29ης Μαΐου 2014 
       Αριθµός Πρακτικού 15 

  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 29 Μαΐου 2014, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 09:30 ̟.µ., συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-1-
2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υ̟ό την 
Προεδρία του Αντι̟εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Γεωργίου 
Μουλκιώτη, ο ο̟οίος ορίσθηκε µε την υ̟’ αριθ. 110641/2650/1-10-2013 Α̟όφαση 
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος (Α∆Α: ΒΛΛ47ΛΗ-ΡΜΩ) και δυνάµει της υ̟΄ αριθµ. οικ. 
868/23-5-2014 ̟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 14/12-05-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού του 
έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το 
έτος 2014». 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση των Ε̟ιτρο̟ών Παρακολούθησης και Πιστο̟οίησης ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και Παραλαβής  του έργου µε 
τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2014». 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος στο ε̟αρχιακό και εθνικό οδικό 
δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 245.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για την συντήρηση του 
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµ. 273/2012 
α̟όφασης του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας στις ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου ∆ιστόµου – Αράχοβας – Αντίκυρας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών εργασιών σε ρέµατα της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 975.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση κατολισθήσεων 
οδού Άγ. ∆ηµήτριος – Καλλιανοί». 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διάθεσης ̟ιστώσεων του ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2014, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικών Α΄ και Β΄ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», 
κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα 
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς το έτος 
2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 639.684,86 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή εναλλακτικής 
όδευσης (by pass) τµήµατος αγωγών ιατρικών αερίων Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας, 
εκτός του κτιρίου II του ̟ρώην Σανατορίου», ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 563/12-05-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάθεσης ενός (1) δροµολογίου 
µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 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 16ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη 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 2014», ̟ροϋ̟ολογισµού 
85.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια λευκού 
ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων για την εκτέλεση εργασιών 
οριζόντιας οροσήµανσης του ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Νοµού Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 66.982,00  € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ̟ρακτικών - κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Φιδάκια – Αγία 
Βλαχέρνα», Π.Ε Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµό για 
την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για 
το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 3.071.869,26 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 37/28-02-2011 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί συγκρότησης της Ε̟ιτρο̟ής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης  «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου 
Αγ. Κων/νου – Ζέλι (Τµήµα Άγ. Κων/νος – Άγναντη)», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 
380.000,00. € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση αίτησης αναίρεσης της ανώνυµης 
βιοµηχανικής εταιρείας µε την ε̟ωνυµία “EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.”, 
ενώ̟ιον του Συµβουλίου Ε̟ικρατείας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 468/24-04-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης και δέσµευσης 
̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια εξο̟λισµού για την ζωντανή αναµετάδοση των 
Συνεδριάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και της Ε̟ιτρο̟ής Περιβάλλοντος στην 
Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Live-Streaming). 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του έργου «Κατασκευή 
δεξαµενής και δικτύου υψηλής ζώνης κοινότητας Αντίκυρας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
771.376,36 €. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου «Α̟οκατάσταση ερείσµατος και ̟ρανών έναντι µουσείου 
∆ελφών», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 135.337,91 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): 
«Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών 
ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας 
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ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 
578.100,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ̟αράτασης χρονοδιαγράµµατος του έργου «Α̟οκατάσταση 
ε̟αρχιακού δρόµου Χανίων – Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 185.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Ευθυµίου 
Κουτρουµάνου, ενώ̟ιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια λογισµικού 
̟ροστασίας (ANTIVIRUS) για την Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Συγκρότηση Ειδικής ∆ια̟αραταξιακής Ε̟ιτρο̟ής αιρετών, 
̟αρακολούθησης του έργου «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας για το έτος 2014. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 5ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση α̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικ. έτους 2013. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: ∆ιορθώσεις των υ̟΄αριθµ. 528/5-05-2014 και 558/12-05-2014 α̟οφάσεων 
της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης 
̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό 
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 488.923,32 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια αναλώσιµων υλικών, για τις ανάγκες 
συνδιοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου µε τίτλο «SYMBIOSIS – INTERNATIONAL 
CONFERENCE 19th - 21st Iune 2014», ̟ροϋ̟ολογισµού 19.000,00 € µε Φ.Π.Α., Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου καθαρισµού των χώρων των υ̟ηρεσιών ̟ου εδρεύουν στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 17.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 538/5-05-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης του ̟ρακτικού 1 της 
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης 
του δάκου της ελιάς το έτος 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 639.684,86 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ̟ρακτικού 5 της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού 
για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.063.509,92 € µε Φ.Π.Α., για το σχολικό έτος 
2014-2015. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Παροχή 
Υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε Φ.Π.Α..        
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 532/5-05-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και λήψη νέας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης – 
δέσµευσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στη ∆ιάσκεψη 
των Α̟οµακρυσµένων Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώ̟ης – Conference of 
Peripheral maritime Regions of Europe (CPMR) για το έτος 2014. 
 
Παρόντα µέλη (7) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής 
Καραΐσκος, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας (α̟ουσίαζε κατά τη 
συζήτηση των εκτάκτων και του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), Αναστάσιος 
Χρονάς και Θωµάς Τουσιάδης (α̟οχώρησε µετά τη συζήτηση του 39ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα 
τακτικά µέλη Γεώργιος Πα̟αργύρης και Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος, καθώς και τα 
ανα̟ληρωµατικά µέλη αυτών.  
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος 
Μουλκιώτης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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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 Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, 
4. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανά̟τυξης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, 
5. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, Προϊστάµενος ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
6. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
7. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
8. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής 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.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση α) ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης για την 
ανάθεση ̟έντε (5) έκτακτων µαθητικών δροµολογίων για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 
σχολικού έτους 2013-2014, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας και β) της αριθµ. 
2745/27-05-2014 α̟όφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της υ̟' αριθµ. 644/2014 
α̟όφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµατος Ε΄ Τριµελούς, εξ΄ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών κατά τη διάρκεια 
των Πανελληνίων Εξετάσεων, σχολικού έτους 2013-2014, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 63.567,0426 € µε Φ.Π.Α..       
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Kατασκευή οδού Κανάβαρι - ∆ιασταύρωση Θεσ̟ιών - ∆όµβραινα (Κορύνη) – Θίσβη – 
Πρόδροµος (µε ̟αράκαµψη ∆όµβραινας) (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας, 
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̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
̟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 ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση της αριθµ. οικ. 787/57103/16-05-2014 α̟όφασης του 
Αντι̟εριφερειάρχη Εύβοιας για άσκηση αναίρεσης κατά της υ̟΄αριθµ. 124/2014 
α̟όφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Τρο̟ο̟οίηση σύµβασης µίσθωσης για στέγαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
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 605 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής 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.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
60231/3789/23-05-2014 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. 3/23-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής 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., ̟ου 
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών της ̟αρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 
τα ο̟οία ̟ροσκόµισαν οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι, ̟ροκειµένου να γίνει η κατακύρωση 
των τµηµάτων 17, 35, 37 και 46 του διαγωνισµού. 
2. Κατακυρώνει την ανάθεση των υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, στους ̟αρακάτω µειοδότες, 
διότι οι ̟ροσφορές τους είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και κρίνονται 
οικονοµικά συµφέρουσες, ήτοι: 
- στον Κατσαρέλη Κων/νο του Αθανασίου για το τµήµα 17 µε τελική τιµή 73,72 €, χωρίς 
Φ.Π.Α., 
- στον Σιψάκο Γεώργιο του Ιωάννη για τα τµήµατα 35 και 37 µε τελικές τιµές 30,27 € και 
30,69 ευρώ, αντίστοιχα, χωρίς Φ.Π.Α., 
- στον Μ̟ρούµα Γεώργιο του Σ̟υρίδωνα για το τµήµα 46 µε τελική τιµή  86,75 €,  χωρίς 
Φ.Π.Α.. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 606 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση α) ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης για την 
ανάθεση ̟έντε (5) έκτακτων µαθητικών δροµολογίων για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 
σχολικού έτους 2013-2014, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας και β) της αριθµ. 
2745/27-05-2014 α̟όφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 2725/23-05-
2014 και 2746/27-05-2014 έγγραφα της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 12/23-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης 
αναφορικά µε την ανάθεση ̟έντε (5) έκτακτων µαθητικών δροµολογίων για τις 
Πανελλήνιες εξετάσεις της  Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 
2013-2014. 
2. Αναθέτει, κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης, τα ̟αρακάτω ̟έντε (5) έκτακτα µαθητικά 
δροµολόγια Πανελληνίων Εξετάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
 

Α/
Α 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΑΡ.  
ΜΑ
Θ 

ΣΧΟΛΕΙΟ.  
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟ
Μ. 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΥΤ. 
ΧΛ
Μ 

ΤΙΜΗ 
ΚΑΤΑΚΥΡ

ΩΣΗΣ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

1 
ΓΕΛ 

ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
22 

ΓΕΛ 
Κ. Τιθορέας 

2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 13 
52,00 
ΕΥΡΩ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙ
ΚΟ ΚΤΕΛ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΑΕ 

2 
Μαρτίνο- 
Λάρυµνα 

25 
ΓΕΛ 

Μαλεσίνας 
2 

 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

38 
100,00 
ΕΥΡΩ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙ
ΚΟ ΚΤΕΛ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΑΕ 

3 
ΓΕΛ 

Λιβανατών 
25 

ΓΕΛ 
Αταλάντης 

2 

 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

15 
52,00 
ΕΥΡΩ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙ
ΚΟ ΚΤΕΛ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΑΕ 

4 
ΕΠΑΛ 

Μακρακώµ
ης 

17 
ΕΠΑΛ 
Λαµίας 

(Γαλανέϊκα) 
2 

 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
66,6 

122,00 
ΕΥΡΩ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙ
ΚΟ ΚΤΕΛ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΑΕ 

5 
ΕΠΑΛ 

Αταλάντης 
32 

ΕΠΑΛ 
Λαµίας 

(Γαλανέϊκα) 
2 

 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 163,

4 
350,00 
ΕΥΡΩ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙ
ΚΟ ΚΤΕΛ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΑΕ 

 
Η διάρκεια της ανάθεσης υ̟ολογίζεται α̟ό την ηµεροµηνία έγκρισης και δηµοσίευσης 
της α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και αφορά τη διάρκεια των Πανελληνίων 
Εξετάσεων, σχολικού έτους 2013-2014, και µ̟ορεί να ̟αρατείνεται αυτοδίκαια σε 
̟ερί̟τωση αλλαγής ή ̟αράτασης της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των Πανελληνίων 
Εξετάσεων, σχολικού έτους 2013-2014. 
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3. Εγκρίνει την αριθµ. 2745/27-05-2014 α̟όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 
σύµφωνα µε την ο̟οία εγκρίθηκε το υ̟΄αριθµ. 12/23-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής 
δια̟ραγµάτευσης και ανατέθηκαν τα ̟ροαναφερθέντα δροµολόγια στο Υ̟εραστικό 
ΚΤΕΛ Φθιώτιδας ΑΕ, ̟ου ελήφθη λόγω του κατε̟είγοντος δεδοµένου ότι οι 
Πανελλήνιες Εξετάσεις ξεκίνησαν στις 28-05-2014, δηλαδή ̟ριν την ̟ρογραµµατισµένη 
τρέχουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  

Η συγκεκριµένη δα̟άνη ανέρχεται στο ̟οσό των 6.000,00 €, θα ε̟ιβαρύνει τον 
Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 
ΚΑΕ 0821. 

                                  
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 607 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της υ̟' αριθµ. 644/2014 
α̟όφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµατος Ε΄ Τριµελούς, εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. α) οικ. 
47211/182/23-04-2014, β) οικ. 61223/228/26-05-2014 έγγραφα του γραφείου Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας και γ) το υ̟΄αριθµ. ̟ρωτ. 61867/2664/Φ.Ε./28-05-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και 
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέµατος ετέθη α̟ό τον Πρόεδρο και τα µέλη,  
ζήτηµα τήρησης ή µη όλων των ̟ροβλε̟όµενων διαδικασιών ̟ριν και κατά την 
διενέργεια της δίκης, ως και της τήρησης των  ̟ροθεσµιών εκ µέρους των εµ̟λεκόµενων 
υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας ως και να διερευνηθεί, συνολικά ο χειρισµός της υ̟όθεσης 
α̟ό την αρµόδια Γεν. ∆ιεύθυνση, µε ερώτηµα διενεργείας ένορκης διοικητικής έρευνας.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Να ασκηθεί α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ενώ̟ιον του Συµβουλίου της 
Ε̟ικρατείας, αναίρεση κατά της υ̟' αριθµ. 644/2014 α̟όφασης του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πειραιά (Τµήµατος Ε΄ Τριµελούς), καθώς και αίτηση για αναστολή εκτέλεσης 
αυτής. 
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιους δικηγόρους της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο Λαµίας, οδός Λεωνίδου 6, Νοµικό Σύµβουλο της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», και τον Γεώργιο Ρουµελιώτη, δικηγόρο Χαλκίδας, οδός Αθηνάς 2, 
Νοµικό Σύµβουλο της «Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας», λόγω της ιδιαζούσης 
υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας». Οι διορισθέντες δικηγόροι να ε̟ιµεληθούν της ασκήσεως αυτής και να 
̟αραστούν και εκ̟ροσω̟ήσουν την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στη δικάσιµο ̟ου 
θα οριστεί, για να υ̟οστηρίξουν το ένδικο αυτό βοήθηµα, ενεργώντας ό,τι κατά την 
κρίση τους α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
3. Να διερευνηθεί, συνολικά ο χειρισµός της υ̟όθεσης α̟ό τη διοίκηση της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και να ζητηθεί α̟ό τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, να διατάξει 
Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.), η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα 
(30) ηµερών. 
4. Να ̟αρασχεθεί στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟λήρης ενηµέρωση και το αναλυτικό 
ιστορικό της υ̟όθεσης µε χρονική αναφορά σε όλες τις ενέργειες των εµ̟λεκόµενων 
υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, έως τις 30-6-2014. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 608 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών κατά τη διάρκεια 
των Πανελληνίων Εξετάσεων, σχολικού έτους 2013-2014, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2513/27-05-
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 τα ̟αρακάτω δροµολόγια µεταφοράς µαθητών Γενικών Λυκείων και 
Γυµνασίων µε Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.), σε άλλα εξεταστικά κέντρα κατά τη διάρκεια 
των Πανελληνίων Εξετάσεων 2013-2014, α̟ό 28.5.2014 -12.6.2014, και την ανάθεση 
αυτών, ως εξής: 
 
Α) ∆ροµολόγια µε λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ε̟αρχίας Θηβών ΑΕ 
- Λ.Τ. Ακραιφνίου - Γ.Ε.Λ. Ορχοµενού µε ε̟ιστροφή. Μαθητές 7. Ηµερήσια 
α̟οζηµίωση 84,78 €, άνευ Φ.Π.Α.  
- Λ.Τ. Ασω̟ίας - ΓΕΛ Σχηµαταρίου µε ε̟ιστροφή.  Μαθητές 10. Ηµερήσια α̟οζηµίωση    
57,58 €, άνευ Φ.Π.Α. 
- Λ.Τ. Πύλης – 1ο Γ.Ε.Λ. Θήβας µε ε̟ιστροφή. Μαθητές 11. Ηµερήσια α̟οζηµίωση  
106,79 €, άνευ Φ.Π.Α.   
- Λ.Τ. Κα̟αρελλίου – 1ο Γ.Ε.Λ. Θήβας µε ε̟ιστροφή. Μαθητές 9. Ηµερήσια α̟οζηµίωση 
66,13 €, άνευ Φ.Π.Α.  
- Γ.Ε.Λ. Θεσ̟ιών – Γ.ΕΛ. Βαγίων µε ε̟ιστροφή. Μαθητές 25. Ηµερήσια α̟οζηµίωση 
52,71 €, άνευ Φ.Π.Α..  
 
Β) ∆ροµολόγια µε λεωφορεία του Υ̟εραστικού ΚΤΕΛ Ε̟αρχίας Λιβαδειάς   
- Λ.Τ. Αγίου Γεωργίου – 1ο ΓΕΛ Λιβαδειάς µε ε̟ιστροφή. Μαθητές 14. Ηµερήσια 
α̟οζηµίωση  54,07 €, άνευ Φ.Π.Α. 
- Λ.Τ. ∆αύλειας – 1ο Γ.Ε.Λ. Λιβαδειάς µε ε̟ιστροφή. Μαθητές 7. Ηµερήσια α̟οζηµίωση  
81,43 €, άνευ Φ.Π.Α.  
- Λ.Τ Κυριακίου – Γ.Ε.Λ. ∆ιστόµου µε ε̟ιστροφή. Μαθητές 8. Ηµερήσια α̟οζηµίωση  
72,39 €, άνευ Φ.Π.Α.. 
 
Γ) ∆ροµολόγια µε λεωφορεία του Υ̟εραστικού ΚΤΕΛ Ε̟αρχίας Λιβαδειάς στις 
14.06.2014. 
- Κάστρο – Λούτσι – Ορχοµενός - Άγ. Αθανάσιος – Λιβαδειά (ΕΠΑΛ). Μαθητές 5. 
Ηµερήσια α̟οζηµίωση 171,27 €, άνευ Φ.Π.Α. 
- Αλίαρτος – Υψηλάντης - Λιβαδειά (ΕΠΑΛ) µε ε̟ιστροφή. Μαθητές 6. Ηµερήσια 
α̟οζηµίωση 84,37 €, άνευ Φ.Π.Α. 
 
∆) ∆ροµολόγια µε λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ε̟αρχίας Θηβών ΑΕ στις 21-6-2014: 
- Γ.Ε.Λ Οινοφύτων - Σχηµαταρίου – Αλιάρτου – 2ο Γ.Ε.Λ. Λιβαδειάς µε ε̟ιστροφή. 
Ηµερήσια α̟οζηµίωση 349,55 €, άνευ  Φ.Π.Α. Μαθητές 30. 
- 1ο - 2ο - 3ο Γ.Ε.Λ. Θήβας - Βαγίων – Θεσ̟ιών - 2ο Γ.Ε.Λ. Λιβαδειάς µε  ε̟ιστροφή. 
Ηµερήσια α̟οζηµίωση 321,97 €, άνευ Φ.Π.Α. Μαθητές 43.  
Η δα̟άνη θα βαρύνει τις εγγεγραµµένες ̟ιστώσεις του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 821. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 609 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 63.567,0426 € µε Φ.Π.Α..       

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8805/22-05-
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 το α̟ό 22-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Παροχή 
υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε 
̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 63.567,0426 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση 
και αξιολόγηση της οικονοµικής ̟ροσφοράς του µοναδικού υ̟οψηφίου αναδόχου. 
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό για το τµήµα Α και για το τµήµα Β της Προκήρυξης 
στην εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» µε ̟ροσφερόµενη τιµή ανά το̟οθετηµένη 
̟αγίδα για µία (1) αλλαγή και µέχρι τριάντα τέσσερις (34) αλλαγές, χωρίς Φ.Π.Α., 0,980 
€, ήτοι µηδέν ευρώ και εννιακόσια ογδόντα λε̟τά.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 610 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Kατασκευή οδού Κανάβαρι - ∆ιασταύρωση Θεσ̟ιών - ∆όµβραινα (Κορύνη) – Θίσβη – 
Πρόδροµος (µε ̟αράκαµψη ∆όµβραινας) (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2088/23-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Kατασκευή οδού Κανάβαρι - ∆ιασταύρωση Θεσ̟ιών - ∆όµβραινα (Κορύνη) – Θίσβη – 
Πρόδροµος (µε ̟αράκαµψη ∆όµβραινας) (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00€ µε Φ.Π.Α., α̟οτελούµενη α̟ό τα ̟αρακάτω ε̟τά (7) 
µέλη, ως εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
                  
1. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΑ του Χρήστου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΕ 991894, Το̟. 
Μηχανικός, τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως ̟ρόεδρος, 
2. ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΕ 494158, Πολ. 
Μηχανικός ΤΕ, τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος,       
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3. ΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευσταθίου, µε Αριθµ. Ταυτότητας 494917, Εργοδηγός, 
τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος,     
4. ΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΙ  495786, Εργοδηγός, 
τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος, 
5. ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στεργίου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΗ 493081, ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος ∆ήµου Λιβαδειάς, Εκ̟ρόσω̟ος ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας, 
6. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ηµητρίου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΕ 992836 
Πολιτ.  Μηχ/κός, Εκ̟ρόσω̟ος ΤΕΕ, 
7. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου, µε Αριθµ. Ταυτότητας Χ 311760,  Πολ. Μηχ/κός, 
Εκ̟ρόσω̟ος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:   
 
1. ΒΗΤΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Ευσταθίου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΖ 492944, Μη/γός  
Μηχ/κός,  τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως ̟ρόεδρος,  
2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Νικολάου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΜ 
496209, Αρχ/νας Μηχ/κός, τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως 
µέλος, 
3. ΠΑΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΗ 007065, Πολ. 
Μηχ/κός ΤΕ, τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος,       
4. ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου, µε Αριθµ. Ταυτότητας Π 861703  
Εργοδηγός, τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος 
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Α̟οστόλου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΒ 990044, 
∆ηµ/κός Σύµβουλος ∆ήµου Θηβαίων, Εκ̟ρόσω̟ος ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας, 
6. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, µε Αριθµ. Ταυτότητας Σ 816749, Πολ.  
Μηχ/κός, Εκ̟ρόσω̟ος ΤΕΕ 
7. ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΕ  491134 
Πολ. Μηχ/κός, Εκ̟ρόσω̟ος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 611 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
̟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. 2708/22-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/16-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής 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., ̟ου αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, ̟ου 
̟ροσκόµισε η αναδειχθείσα εταιρεία «ΕΛΕΚΤ Α.Ε. – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΤΙΡΙΩΝ». 
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2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού στην εταιρεία «ΕΛΕΚΤ 
Α.Ε. – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της, η 
ο̟οία ανέρχεται στο ̟οσό των 66.530,70 € µε Φ.Π.Α.. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 612 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση της αριθµ. οικ. 787/57103/16-05-2014 α̟όφασης του 
Αντι̟εριφερειάρχη Εύβοιας για άσκηση αναίρεσης κατά της υ̟΄αριθµ. 124/2014 
α̟όφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
62112/870/28-05-2014 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας κ. 
∆ηµητρίου Βουρδάνου ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα 
του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνέχεια, ̟αρείχε ̟εραιτέρω διευκρινίσεις ε̟ί του 
θέµατος ο ̟αριστάµενος Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ευθύµιος Καραΐσκος. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την αριθµ. οικ. 787/57103/16-05-2014 α̟όφαση του Αντι̟εριφερειάρχη Εύβοιας κ. 
∆ηµητρίου Βουρδάνου για άσκηση αναίρεσης κατά της υ̟΄αριθµ. 124/2014 α̟όφασης 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, λόγω του κατε̟είγοντος – δεδοµένης της λήξης 
̟ροθεσµίας άσκησης ενδίκου µέσου την 19-5-2014 (την αµέσως ε̟όµενη ηµέρα 
διεξαγωγής των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών) και της σοβαρότητας της 
υ̟όθεσης λόγω του αντικειµένου της – σε συνδυασµό µε την ε̟ιβαλλόµενη ̟αρουσία 
της δικηγόρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας στην έδρα της κατά την εκλογική 
̟ερίοδο, 
2. να ασκηθεί α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πειραιά το ένδικο µέσο της αναίρεσης κατά της υ̟΄αριθµ. 124/2014 α̟όφασης 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
3. ∆ιορίζει ̟ληρεξουσίους δικηγόρους της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την 
δικηγόρο Αθηνών Αθηνά Μ̟ουζιούρη, οδός Χέϋδεν αρ. 12 Αθήνα (Α.Μ.  ∆.Σ.Α. 29324) 
και την δικηγόρο Χαλκίδας Ελένη Θαλασσινού, οδός Σαλονικιού αρ. 4 Χαλκίδα (Α.Μ. 
∆.Σ.Χ. 263), ό̟ως α̟ό κοινού ή η κάθε µία χωριστά ασκήσουν (ή ασκήσει) το ένδικο 
µέσο της αναιρέσεως κατά της µε αριθµό 124/2014 α̟όφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πειραιά, εκ̟ροσω̟ώντας την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» ̟ράττοντας ό,τι κατά την 
κρίση τους α̟αιτείται για το σκο̟ό αυτό. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “συµφωνεί µε τον χειρισµό της υ̟όθεσης, γεγονός, 
ωστόσο, ̟ου δεν ακυρώνει τις διοικητικές και ̟ολιτικές ευθύνες της Π.Ε. Εύβοιας”. Ζήτησε, 
ε̟ίσης, “να συνταχθεί έκθεση α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή για αναζήτηση διοικητικών και 
̟ολιτικών ευθυνών, η ο̟οία να σταλεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο και έ̟ειτα η υ̟όθεση να ̟άει 
στον Εισαγγελέα”.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 613 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Τρο̟ο̟οίηση σύµβασης µίσθωσης για στέγαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
192550/1162/28-05-2014 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 
Εγκρίνει την τρο̟ο̟οίηση της σύµβασης µίσθωσης για στέγαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο κτίριο στη συµβολή των οδών 
Θερµο̟υλών και Κύ̟ρου, στη Λαµία, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 
̟αρ.1 του Ν. 4081/2012. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 614 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 14/12-05-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 14/12-05-2014 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 615 
 

Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Μ̟αντούνας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού του 
έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το 
έτος 2014». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. (οικ) 
56790/260/15-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της 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 το υ̟΄αριθµ. 4/15-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου 
µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2014», ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση των φακέλων και στον έλεγχο των υ̟οβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 19 της 1∆ΑΟ/2014, ̟ου ̟ροσκόµισαν οι 
υ̟οψήφιοι ανάδοχοι του έργου. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού: 
α) για το Τµήµα Α «Παρακολούθηση α̟ό εδάφους των ̟ρονυµφών των κουνου̟ιών 
και διενέργεια α̟ό εδάφους ̟αρεµβάσεων ̟ρονυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας και 
υ̟ολειµµατικής ακµαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στην εταιρεία 
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε., 124ο χλµ Π.Ε.Ο Αθηνών – ∆ελφών, Τ.Κ. 32100 – Λιβαδειά 
(ΑΦΜ 999116537 ∆ΟΥ Λιβαδειάς)», η οικονοµική ̟ροσφορά της ο̟οίας ανέρχεται στις 
τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ̟ενήντα ευρώ (392.850,00 €) µη 
συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ή τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσια ̟έντε 
ευρώ και ̟ενήντα λε̟τά (483.205,50€), συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
β) για το Τµήµα Β «∆ιενέργεια αεροψεκασµών για την κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών µε 
την µέθοδο της ̟ρονυµφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στην ατοµική 
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ε̟ιχείρηση «ΠΡΕΝΤΖΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (AIR 1), Φίλωνος 86, Τ.Κ. 18536 - Πειραιάς», η 
οικονοµική ̟ροσφορά της ο̟οίας ανέρχεται στις εξήντα ε̟τά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι 
εννιά ευρώ και είκοσι ε̟τά λε̟τά (67.829,27 €) µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ή 
ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (83.430,00 €), συµ̟εριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “ψηφίζει θετικά, λόγω του ειδικού χαρακτήρα του 
ζητήµατος, αν και η συνολικότερη ά̟οψή µας είναι για µόνιµη δηµόσια υ̟ηρεσία καλά 
οργανωµένη ”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 616 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση των Ε̟ιτρο̟ών Παρακολούθησης και Πιστο̟οίησης ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και Παραλαβής  του έργου µε 
τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2014». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 58360/270/20-
05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της 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 τις ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ές, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του 
Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), τα µέλη των ο̟οίων 
̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση µεταξύ των υ̟αλλήλων α) της Γενικής ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και β) της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας, 
σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ως εξής: 
 
Α. Ε̟ιτρο̟ές Παρακολούθησης και Πιστο̟οίησης Έργου ανά Περιφερειακή 
Ενότητα α̟οτελούµενη α̟ό τα ̟αρακάτω µέλη: 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

- Σταθιάς Παναγιώτης, ειδικότητας ΠΕ Γεω̟όνων, ως ̟ρόεδρος, µε ανα̟ληρωτή του 
τον Πούλο Κων/νο, ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων, υ̟αλλήλων της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.  
- Γιαννάκη Μαγδαληνή,  µε ανα̟ληρώτριά της την Μ̟λουγουρά Αθηνά,  ειδικότητας 
ΤΕ Ε̟ο̟τών ∆ηµόσιας Υγείας, υ̟αλλήλων  της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας  Π.Ε. Βοιωτίας.  
- Μακρής Παναγιώτης, ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Γεω̟ονίας, µε ανα̟ληρώτριά του 
την Τσώνη Παρασκευή, ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικών- Λογιστικών, υ̟αλλήλων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας. 

 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

- Σταµατούκος Ευάγγελος, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, ως ̟ρόεδρος, µε ανα̟ληρωτή 
του την Ντούνη Κων/να , ειδικότητας ΤΕ Φυτικής Παραγωγής, υ̟αλλήλων της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας. 
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- Τσια̟άλη Κωνσταντίνα, µε ανα̟ληρώτριά της την Τυροβόλη Σωτηρία,  ειδικότητας 
ΤΕ Ε̟ο̟τών ∆ηµόσιας Υγείας, υ̟αλλήλων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. Εύβοιας. 
- Τζελάς Κων/νος, ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής ̟αραγωγής µε ανα̟ληρωτή 
του την Χειρο̟ούλου Βενετία, ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, υ̟αλλήλων 
της ∆/νσης. Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας. 
 
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

- Φράγκος Ιωάννης, ως ̟ρόεδρος µε ανα̟ληρωτή του, τον  Στεργιανό Γεώργιο 
ειδικότητας ΠΕ Γεω̟όνων, υ̟αλλήλων  της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.  
- Πλατιά Αλεξάνδρα,  µε ανα̟ληρωτή της τον Καναούτη Ιωάννη, ειδικότητας ΤΕ 
Ε̟ο̟τών ∆ηµόσιας Υγείας υ̟αλλήλων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. Φθιώτιδας. 
- Σώχος Αριστείδης, ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Γεω̟ονίας µε ανα̟ληρωτή του, τον 
Γκόλφη Λεωνίδα ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Γεω̟ονίας υ̟αλλήλων της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
- Σιδηρό̟ουλος Νικόλαος, ως ̟ρόεδρος, µε ανα̟ληρωτή του τον Μιχαλάκη Πέτρο, 
ειδικότητας ΠΕ Γεω̟όνων, υ̟αλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας.  
- Αθανασο̟ούλου Σοφία, ειδικότητας ΤΕ Ε̟ο̟τών ∆ηµόσιας Υγείας, υ̟άλληλος της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Φωκίδας. 
- Αράχωβας Νικόλαος, µε ανα̟ληρωτή του τον Τσιάµη Α̟όστολο, ειδικότητας ΠΕ 
Γεω̟όνων, υ̟αλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
Β. Ε̟ιτρο̟ή Συντονισµού και Παραλαβής του Έργου α̟οτελούµενη α̟ό τα 
̟αρακάτω µέλη: 

- Κούτρας Κων/νος, ειδικότητας ΠΕ Γεω̟όνων, Προϊστάµενος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας, ως ̟ρόεδρος, µε ανα̟ληρωτή του τον Αλεξίου ∆ηµήτριου, ειδικότητας ΠΕ 
Γεω̟όνων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.  
- Μαλέσκου Αικατερίνη, ειδικότητας ΤΕ Ε̟ισκε̟τών ∆ηµόσιας Υγείας, µε 
ανα̟ληρώτριά της την Φλώρου Χρυσούλα, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, 
υ̟αλλήλων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
- Φλώρο Νικόλαο, ειδικότητας ΠΕ Γεω̟όνων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας, µε 
ανα̟ληρωτή του την Κάζα Μαρία, ειδικότητας ΤΕ  Τεχνολόγων Γεω̟ονίας, υ̟άλληλο 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 
Έργο των ε̟ιτρο̟ών Παρακολούθησης και Πιστο̟οίησης του έργου είναι η 
̟αρακολούθηση του έργου µε ε̟ιτό̟ιους ελέγχους και η ̟ιστο̟οίηση των εργασιών µε 
σύνταξη, των ̟ροβλε̟όµενων στην διακήρυξη, ̟ρακτικών ̟αρακολούθησης και 
̟ιστο̟οίησης, τα ο̟οία εν συνεχεία θα υ̟οβάλουν στην ε̟ιτρο̟ή Συντονισµού και 
Παραλαβής του έργου. 
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Έργο της ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και Παραλαβής είναι ο γενικός συντονισµός και η 
ε̟ο̟τεία υλο̟οίησης του έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και η ̟αραλαβή του έργου τµηµατικά και στο σύνολό του.  
Γραµµατέας της Ε̟ιτρο̟ής ορίζεται η Κά̟̟ου Αγγελική, υ̟άλληλος της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε ανα̟ληρώτριά της την 
Ανεστο̟ούλου Κωνσταντίνα, υ̟άλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Οι ε̟ιτρο̟ές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των 
∆ηµόσιων Υ̟ηρεσιών και θα λειτουργούν µέχρι την ολοκλήρωση του έργου.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 617 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής 
δηµο̟ρασίας 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. 53323/3930/8-
05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 8-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος στο ε̟αρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητας 
Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 245.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών 
ε̟ιστολών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Κ. ΜΑΪ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση εξήντα ένα τοις εκατό 
(61%). 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, εφόσον δεν υ̟άρχει αντίστοιχη 
υ̟ηρεσία, και ε̟ισηµαίνοντας “το αξιοθαύµαστο εργολαβικό κέρδος ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο 
̟ροϋ̟ολογισµός”, αναρωτήθηκε για το σκε̟τικό του συντάκτη και ζήτησε εξηγήσεις. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 618 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για την συντήρηση του 
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1060/12-05-
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. 1/15-04-2014 και 1α/16-04-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για την συντήρηση του 
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
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̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών 
̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η ο̟οία ̟ροσέφερε για το 
ασφαλτόµιγµα τιµή µονάδας ανά tn χωρίς τον ΦΠΑ 58,85 (€).   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 619 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµ. 273/2012 
α̟όφασης του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.  
55180/221/13-05-2014 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας  
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  

Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και ̟εραιτέρω ενηµέρωση σχετικά µε τη 
λειτουργία των βιοµηχανιών στην Π.Ε. Εύβοιας α̟ό τον κ. Γεώργιο Μ̟αντούνα, 
τακτικό µέλος της ε̟ιτρο̟ής και την κ. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη της Γενικής 
∆/νσης Ανά̟τυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και µετά α̟ό ̟ρόταση του 
Προέδρου, να ̟ροταθεί στην αρµόδια διεύθυνση της ΠΕ Ευβοίας ο έλεγχος των 
βιοµηχανιών α̟ό το ΚΕΠΠΕ, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Να µην ασκηθεί α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» το ένδικο µέσο της έφεσης 
κατά της µε αριθµ. 273/2012 α̟όφασης του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Χαλκίδας. 
2. Ανα̟έµ̟ει την υ̟όθεση στη διοίκηση της Π.Ε. Εύβοιας, η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να 
ενεργήσει σύµφωνα µε το σκε̟τικό και το διατακτικό της ανωτέρω α̟όφασης, 
γνωστο̟οιώντας, ̟αράλληλα, τις ό̟οιες ενέργειές της στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή εντός 
τριάντα (30) ηµερών. 
3. Να ενεργο̟οιηθεί το ΚΕΠΠΕ Ευβοίας, για την διενέργεια ελέγχου των βιοµηχανιών 
̟ου εδρεύουν στην Π.Ε. Εύβοιας. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε ότι “η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» είναι 
κλειστή και ότι η συγκεκριµένη δικαστική α̟όφαση είναι αιτιολογηµένη”, δηλώνοντας ότι 
“συµφωνεί µε την µη άσκηση ένδικων µέσων”. Σηµείωσε, τέλος,  ότι “τα ̟ρόστιµα της Π.Ε. 
Εύβοιας είχαν την ίδια ή ανάλογη τύχη, λόγω ̟ληµµελούς τεκµηρίωσης, διερωτώµενος τί 
εξυ̟ηρετούν µ̟αίνοντας έτσι”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 620 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας στις ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου ∆ιστόµου – Αράχοβας – Αντίκυρας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1269/12-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας  
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
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Εγκρίνει: 
1. τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στις ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις 
Μνήµης - Πένθους, 10ηµέρου διάρκειας, ̟ρος τιµή των άγρια σφαγιασθέντων κατοίκων 
του ∆ιστόµου α̟ό τους Γερµανούς κατά τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, ̟ου διοργανώνει ο 
∆ήµος ∆ιστόµου – Αράχοβας – Αντίκυρας,  
2. την ̟ραγµατο̟οίηση δα̟άνης ̟οσού 4.980 € (µε Φ.Π.Α.), το ο̟οίο θα βαρύνει τις 
̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας 
και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».  
 
Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ̟οσό των 43.000,00 €, εκ του ο̟οίου  
η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις ̟αρακάτω δα̟άνες: 

 
1. Μικροφωνική Κάλυψη (Μέρος ∆α̟άνης) 2.490,00 € 
2. Φωτιστική Κάλυψη (Μέρος ∆α̟άνης) 2.490,00 € 

                  Σύνολο:       4.980,00 € 

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει το 50% της ̟ροτεινόµενης δα̟άνης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 621 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών εργασιών σε ρέµατα της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 975.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1827/13-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας  ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 6-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών εργασιών σε ρέµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 975.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων 
αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην κοινο̟ραξία  
«Γ.ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 
62,94 % στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης, ήτοι συνολική ̟ροσφορά µε ΦΠΑ  
361.296,15 €. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, “βρίσκοντας αξιοθαύµαστο το 
εργολαβικό κέρδος ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο ̟ροϋ̟ολογισµός” και διερωτώµενος για το σκε̟τικό του 
συντάκτη ζητά εξηγήσεις. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 622 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση κατολισθήσεων 
οδού Άγ. ∆ηµήτριος – Καλλιανοί». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 44019/1790/7-
5-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
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και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση κατολισθήσεων οδού 
Άγ. ∆ηµήτριος – Καλλιανοί µέχρι 31-12-2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 623 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διάθεσης ̟ιστώσεων του ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2014, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 2349/15-
05-2014 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 τη διάθεση των ̟ιστώσεων του ̟ροϋ̟ολογισµού οικονοµικού έτους 2014, Π.Ε. 
Βοιωτίας, µέχρι ̟οσοστού 100%, ως ακολούθως: 
α) του Ειδικού Φορέα 073, για κάλυψη αντίστοιχων δα̟ανών ̟ου αναφέρονται στις 
εγγεγραµµένες ̟ιστώσεις, εκτός αυτών ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τον κρατικό 
̟ροϋ̟ολογισµό, η διάθεση των ο̟οίων ορίζεται µε σχετική α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών,  
β) του ειδικού Φορέα 071 (Π.∆.Ε.) κατά ΚΑΕ, για την κάλυψη όλων των δα̟ανών των 
έργων ̟ου έχουν ενταχθεί στο ̟ρόγραµµα των δηµοσίων ε̟ενδύσεων, οι ̟ιστώσεις των 
ο̟οίων έχουν εγκριθεί κατό̟ιν σχετικών α̟οφάσεων. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 624 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικών Α΄ και Β΄ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», 
κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
53347/3137/13-05-2014 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:  
1. τα υ̟΄αριθµ. Α΄/7-05-2014 και Β΄/9-05-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 
2014», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α., κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης, 
̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των ενδιαφεροµένων 
̟ροµηθευτών, 
2. τη συνέχιση της διαδικασίας της δια̟ραγµάτευσης µε το άνοιγµα της οικονοµικής 
̟ροσφοράς του µοναδικού ενδιαφερόµενου Φλώρου Ιωάννη, ατοµικής ε̟ιχείρησης 
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υγρών καυσίµων, ̟ου εδρεύει στην Χαλκίδα ε̟ί της οδού 28ης Οκτωβρίου 35, Τ.Κ. 
34100. 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 625 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα 
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς το έτος 
2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 639.684,86 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6319/12-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/12-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού 
διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου 
της ελιάς το έτος 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
639.684,86 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών των 
υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότες: 
α) για το Τµήµα Α΄ την «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΥΝ Π.Ε., 
Τ.Κ. 352 00 - ΑΤΑΛΑΝΤΗ» µε το ̟οσό των 0,039 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο  
̟λέον Φ.Π.Α. και για έως 2,7 ψεκασµούς µέσα στη τρέχουσα δακική ̟ερίοδο, 
λαµβάνοντας υ̟όψη και την ̟ερσινή τιµή κατακύρωσης ̟ου ήταν 0,039 € ανά 
̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο ̟λέον Φ.Π.Α., 
β) για το Τµήµα Β΄ τον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝ/ΜΟ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ, Τ.Κ. 353 00 
-  ΣΤΥΛΙ∆Α  µε το ̟οσό των 0,039 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο  ̟λέον Φ.Π.Α. 
και για έως 2,7 ψεκασµούς µέσα στη τρέχουσα δακική ̟ερίοδο, λαµβάνοντας υ̟όψη 
και την ̟ερσινή τιµή κατακύρωσης ̟ου ήταν 0,039 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο 
̟λέον Φ.Π.Α.. 
Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 7 της αριθµ. 
2/2014 διακήρυξης της ̟αρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να 
̟ροσκοµίσουν οι ̟ροαναφερθείσες εταιρείες, µετά α̟ό έγγραφη ειδο̟οίηση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 626 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή εναλλακτικής 
όδευσης (by pass) τµήµατος αγωγών ιατρικών αερίων Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας, 
εκτός του κτιρίου II του ̟ρώην Σανατορίου», ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
57362/2362/16-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και την ̟αροχή διευκρινίσεων α̟ό τον κ. 
Σ̟υρίδωνα Παλαιο̟άνο, Ανα̟ληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 

1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/08-05-2014 και 2/16-05-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή εναλλακτικής 
όδευσης (by pass) τµήµατος αγωγών ιατρικών αερίων Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας, 
εκτός του κτιρίου II του ̟ρώην Σανατορίου», ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α., 
̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών 
̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ε̟τά τοις εκατό 
(7,00%). 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας ότι “είναι αρµοδιότητα του Υ̟ουργείου 
Υγείας και η υ̟οκατάστασή του είναι α̟αράδεκτη…Προοιωνίζει άσχηµα ̟ράγµατα και φυσικά 
ανάληψη αρµοδιοτήτων στα Νοσοκοµεία, χωρίς τους αντίστοιχους ̟όρους”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 627 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 563/12-05-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάθεσης ενός (1) δροµολογίου 
µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2615/16-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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. 563/12-05-2014 α̟όφασή της ̟ερί ανάθεσης ενός (1) 
δροµολογίου µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ως ̟ρος την 
αναγραφόµενη λέξη στη στήλη ΑΦΕΤΗΡΙΑ του ̟ίνακα δροµολογίου, α̟ό το 
εσφαλµένο «Ανθήλη», στο ορθό «Λαµία». 
Κατά τα λοι̟ά ισχύει η υ̟΄αριθµ. 563/12-05-2014 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 628 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 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. 
56973/3195/15-05-2014 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 

1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/13-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του 
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ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης, ̟ροϋ̟ολογισµού 
73.800,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών των 
υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότη για τα Παραρτήµατα Α΄ και Β΄ της διακήρυξης την εταιρεία 
«IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΕΠΕ», η ο̟οία κατέθεσε την ̟λέον συµφέρουσα 
̟ροσφορά ̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των 58.117,50 € µε Φ.Π.Α. για το Παράρτηµα Α΄ και 
στο ̟οσό των 7.687,50 € µε Φ.Π.Α. για το Παράρτηµα Β΄. 
3. Εγκρίνει τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών του άρθρου 6 ̟αρ.2 του Π∆ 118/07, τα ο̟οία υ̟οχρεώνεται η 
̟ροαναφερθείσα εταιρεία να ̟ροσκοµίσει στην Ε̟ιτρο̟ή, µετά α̟ό έγγραφη 
ειδο̟οίησή της εντός είκοσι (20) ηµερών, ̟ροκειµένου να γίνει η κατακύρωση του 
διαγωνισµού. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για εργολαβία”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 629 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη 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 2014», ̟ροϋ̟ολογισµού 
85.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
56955/3191/15-05-2014 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 το υ̟΄αριθµ. 3/15-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
ανάδειξη 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 2014», ̟ροϋ̟ολογισµού 
85.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
̟ου ̟ροσκόµισε η αναδειχθείσα εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ 
Α.Ε.)». 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΊΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ Α.Ε.)», µε την ο̟οία θα υ̟ογραφεί σύµβαση αντί του 
̟οσού των 84.921,40 €, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 630 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια λευκού 
ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων για την εκτέλεση εργασιών 
οριζόντιας οροσήµανσης του ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Νοµού Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 66.982,00  € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2058/19-5-2014  
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Βοιωτίας  ̟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 
1. Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια 24.000 Kgr 
λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & 10.000 Kgr υαλοσφαιριδίων, για την 
εκτέλεση εργασιών οριζόντιας οροσήµανσης του ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Νοµού 
Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 66.982,00€, συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ και λοι̟ών   
κρατήσεων, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ̟ρος 
̟ροµήθεια υλικών,  
β) την διακήρυξη, ό̟ως α̟οτυ̟ώνεται στο συνηµµένο σχέδιο. 
2. Ορίζει την ∆/νση  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως την 
Υ̟ηρεσία ̟ου θα διενεργήσει  τον διαγωνισµό για την ανάθεση της ως άνω ̟ροµήθειας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 631 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ̟ρακτικών - κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Φιδάκια – Αγία 
Βλαχέρνα», Π.Ε Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1065/12-05-
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. 1/6-05-2014 και 1α/7-05-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Φιδάκια – Αγία 
Βλαχέρνα», Π.Ε Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των 
εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση  
δώδεκα τοις εκατό (12%). 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά και ζήτησε το έργο να γίνει µε 
χρηµατοδότηση α̟ό το Περιφερειακό Ταµείο. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 632 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για 
την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για 
το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 3.071.869,26 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 2387/16-5-
2014 (ορθή ε̟ανάληψη 29-05-2014) έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Π.Ε. Βοιωτίας  ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1 & 2/11-04-2014 και 3/8-05-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 2.986.174,30 
€ µε Φ.Π.Α. (και όχι 3.071.869,26 € µε Φ.Π.Α., ό̟ως εκ ̟αραδροµής ανεγράφη στον 
τίτλο του θέµατος), ̟ου αφορούν στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής 
και των τεχνικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Α̟ορρί̟τει την ̟ροσφορά των ̟αρακάτω συµµετεχόντων µε αριθµό καταχώρησης:  
  - 1.  ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ Γ. 
  - 2. ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ Γ. 
  - 3. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
  - 8. ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε 
  - 15. ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  - 16. ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  - 17. ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  - 18. ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  - 21. ΦΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  
  - 22. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΙΝ∆ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  - 23. ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
  - 9. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ {να α̟ορριφθεί το λεωφορείο µε   
αριθµό 1757, για το τµήµα 11  Ελάτεια-Κάτω Τιθορέα-Λιβαδειά } 
- 12. ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ   
(να α̟ορριφθούν) :  
α) το ταξί ΤΑΕ 8442 µε ιδιοκτήτη τον Ντουρντουρέκα ∆ηµήτριο 
β) ο δηλωθείς οδηγός Χουσιάδας Γεώργιος στα ταξί ΤΑΕ 8365 και 8474 
γ) Το ταξί ΤΑΕ 8354 µε συµµετέχοντα τον Κατσαβριά Γεώργιο  
δ) το ταξί ΤΑΕ 8480 µε ιδιοκτήτη τον  Μ̟όκα Παναγιώτη, 
ε)  το ταξί ΤΑΕ 8436 µε ιδιοκτήτρια την Καρβούνη Κων/να  
στ) ο δηλωθείς οδηγός Σφυρής Κωνσταντίνος στο ταξί ΤΑΕ 8402 
3. Α̟οδέχεται την ̟ροσφορά των ̟αρακάτω συµµετεχόντων µε αριθµό καταχώρησης: 
  - 4.  Χρήστου Αριστοτέλης    
  - 5. Σταµάτης Ιωάννης   
  - 6. Μίχας Πέτρος  
  - 7. A.G.N TRAVEL    
  - 9. Υ̟εραστικό ΚΤΕΛ Ε̟αρχίας Λιβαδειάς , εκτός του λεωφορείου ̟ου α̟ορρίφθηκε   
  - 10. Μελετίου Γεώργιος     
  - 11. Τσότρας Νικόλαος    
  - 12. Ένωση Ιδιοκτητών Ταξί ̟ρώην ε̟αρχίας Λιβαδειάς, εκτός α̟ό τους οδηγούς και 
    τα ταξί ̟ου α̟ορρίφθηκαν  
  - 13.  Νικολάου Χρήστος    
  - 14.  ∆ελής Νικόλαος     
  - 19. Κατσάρας Ιωάννης  
  - 20. Ρεντούµης Νικόλαος  
Ως αριθµός καταχώρησης νοείται η αρίθµηση ̟ου έγινε α̟ό τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής ε̟ί 
των φακέλων ̟ροσφορών ̟ου ̟αρέλαβαν. 
 
Οι ̟ροσφέροντες για τα τµήµατα των δροµολογίων στα ο̟οία έχει υ̟οβληθεί µόνο µία 
̟ροσφορά, µετά την α̟όρριψη των ως άνω αναγραφόµενων συµµετεχόντων, ̟αρότι 
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έγιναν α̟οδεκτοί α̟ό τα δικαιολογητικά και την τεχνική ̟ροσφοράς τους δεν 
συνεχίζουν στο ε̟όµενο στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 21 ̟αραγρ. η του Π.∆ 118, λόγω έλλειψης συγκριτικών στοιχείων 
τιµών είτε ̟ροηγούµενων διαγωνισµών, είτε της αγοράς ̟ου να ε̟ιβεβαιώνονται µε 
̟αραστατικά.  
 
4. Εγκρίνει:  
α) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας (άνοιγµα οικονοµικών ̟ροσφορών) για 
τα τµήµατα για τα ο̟οία έχουν υ̟οβληθεί τουλάχιστον δύο ̟ροσφορές (τµήµατα 8, 13, 
44,45,47,49,52,54,56,58,60-63,65,68,69,74,75,79,81,82,85-87, 89, 90, 92, 94, 97, 98, 99, 100 - 
113, 115, 116 της διακήρυξης, 
β) τη µαταίωση των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού ̟ου διενεργήθηκε µε την 
αριθµ.1061/28.2.2014 διακήρυξη  και την ε̟ανάληψή του για τα τµήµατα , για τα ο̟οία 
δεν έχει υ̟οβληθεί καµία ̟ροσφορά (τµήµατα  1,3,4,5,6), καθώς και για τα τµήµατα για 
τα ο̟οία υ̟οβλήθηκε µία ̟ροσφορά (2, 7, 9, 10, 11, 12, 14 -43, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 
59, 64, 66, 67, 70 - 73, 76 - 78, 80, 83, 84, 88, 91, 93, 95, 96, 114, 117, 118, 119). 
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός του ε̟αναλη̟τικού µειοδοτικού διαγωνισµού ανάθεσης 
υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών για τα εν λόγω τµήµατα µαζί µε τα δικαιώµατα 
̟ροαίρεσης, ανέρχεται στο ̟οσό των 2.121.320,71 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, 
ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα τµήµατα του διαγωνισµού ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο 
̟αράρτηµα Α.  
         

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 633 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 37/28-02-2011 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί συγκρότησης της Ε̟ιτρο̟ής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης  «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου 
Αγ. Κων/νου – Ζέλι (Τµήµα Άγ. Κων/νος – Άγναντη)», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 
380.000,00. € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
58358/4342/20-05-2014 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 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου να ε̟ανέλθει µε νέα, 
λε̟τοµερέστερη εισήγηση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 634 
 

ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση αίτησης αναίρεσης της ανώνυµης 
βιοµηχανικής εταιρείας µε την ε̟ωνυµία “EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.”, 
ενώ̟ιον του Συµβουλίου Ε̟ικρατείας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2012/7-05-2014  
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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Αθηνών, κ. Γεώργιο Λασ̟ονίκο (Οµήρου 27, Τ.Κ. 10672 – Αθήνα), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του Συµβουλίου 
Ε̟ικρατείας, στη δικάσιµο ̟ου θα οριστεί, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 28-04-
2014 αίτηση αναίρεσης ̟ου άσκησε η ανώνυµη βιοµηχανική εταιρεία µε την ε̟ωνυµία 
«EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.» κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
(̟ρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας) και κατά της αριθµ. 443/2011 α̟όφασης 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, µε την ο̟οία α̟ερρίφθη εν µέρει η α̟ό 27-12-2007 
̟ροσφυγή της κατά της αριθµ. 5269/14-11-2007 α̟όφασης ε̟ιβολής ̟ροστίµου του 
̟ρώην Νοµάρχη Βοιωτίας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και 
ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την 
υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 635 

 
ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 468/24-04-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης και δέσµευσης 
̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια εξο̟λισµού για την ζωντανή αναµετάδοση των 
Συνεδριάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και της Ε̟ιτρο̟ής Περιβάλλοντος στην 
Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Live-Streaming). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2674/20-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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. 468/24-04-2014 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης δα̟άνης και 
δέσµευσης ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια εξο̟λισµού για την ζωντανή αναµετάδοση των 
Συνεδριάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και της Ε̟ιτρο̟ής Περιβάλλοντος στην 
Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Live-Streaming), ως ̟ρος τον ΚΑΕ ̟ου 
θα βαρύνει η εγκριθείσα δα̟άνη, α̟ό το εσφαλµένο «ΚΑΕ 5261», στο ορθό «ΚΑΕ 
1723». 
Κατά τα λοι̟ά ισχύει η υ̟΄αριθµ. 468/24-04-2014 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 636 
 
ΘΕΜΑ 23ο: 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. 2385/21-05-
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 αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
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1) ̟οσού 141.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 2713, για καταβολή 
ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών για το δίµηνο Μάιου-Ιουνίου στην Π.Ε. Βοιωτίας σε εκατόν 
ενενήντα ̟έντε άτοµα, 
2) ̟οσού 90,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1699, για αγορά τριών ενσύρµατων, για τις ανάγκες του Τµήµατος Έγγειων Βελτιώσεων 
Θήβας (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 8052/09-05-2014), 
3) ̟οσού 186,96 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1329, για αγορά ανταλλακτικού εκτυ̟ωτή (έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας 7336/30-04-2014), 
4) ̟οσού 153,75 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1329, για αγορά ανταλλακτικού για ε̟ισκευή κεντρικής ̟λακέτας ανελκυστήρα του 
∆ιοικητηρίου Π.Ε. Βοιωτίας (̟ροσφορά της εταιρίας Αφοί Λ. Τόλια Ο.Ε.), 
5) ̟οσού 290,99 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά τριών ̟ρωτοκόλλων αλληλογραφίας (έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών 3445/06-05-2014), 
6) ̟οσού 114,39 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1723, για αγορά εκτυ̟ωτή για τις ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών Θήβας (έγγραφό 
του 4698/14-05-2014), 
7) ̟οσού 947,90 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1713, για αγορά φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ Αλιάρτου, 
ε̟ειδή η συντήρηση του ̟αλαιού κρίνεται ασύµφορη σύµφωνα µε τεχνική έκθεση, 
(έγγραφό ΚΤΕΟ 129/16-05-2014), 
8) ε̟ιστροφή ̟οσού 120,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 3199, στην κα ∆ρίτσα 
Ανθούλα, ε̟ειδή δεν έγινε χρήση του ̟αραβόλου για µεταβίβαση του αυτοκινήτου, 
9) ε̟ιστροφή ̟οσού 200,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 3199, στον κ. Ευάγγελο 
Καλαδάµη, ο ο̟οίος ̟ροσκόµισε στην ∆/νση Ανά̟τυξης ̟αράβολο σχετικής 
καταγγελίας ̟ερί µετα̟οιητικής δραστηριότητας και µετά α̟ό αυτοψίες δια̟ιστώθηκε 
ότι ευσταθεί η καταγγελία και ε̟οµένως, σύµφωνα µε την ̟αρ2 του άρθρου 28 της ΚΥΑ 
οικ. 14684/914/Φ.15 ΦΕΚ 3533/31-12-2012, το ανωτέρω ̟οσό ̟ου καταβλήθηκε α̟ό τον 
καταγγέλλοντα ̟ρέ̟ει να του ε̟ιστραφεί (έγγραφο ∆/νσης Ανά̟τυξης 2282/05-05-
2014), 
10) ̟οσού 237,39 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 869, 1329, για ε̟ισκευή φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος της ∆/νσης Μεταφορών, 
(έγγραφό της 3819/16-05-2014), 
11) ̟οσού 900,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 871, για ̟ληρωµή τριάντα ηµεροµισθίων σε δυο εργάτες για φόρτωση και 
εκφόρτωση εκλογικού υλικού των ε̟ικείµενων ∆ηµοτικών – Περιφερειακών εκλογών 
και Ευρωεκλογών, 
12) ̟οσού 45.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 515, για α̟οζηµίωση των 
µελών του ΜΚΕ, των υ̟αλλήλων της ∆/νσης Ανά̟τυξης για συµµετοχή σε ε̟ιτρο̟ές 
και λοι̟ών, 
13) ̟οσού 4.615,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 567, για ̟ληρωµή ̟ρόσθετων 
τελών του νόµου 3460/06 των υ̟αλλήλων της Π.Ε. Βοιωτίας, 
14) ̟οσού 50.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 711, για κάλυψη οδοι̟ορικών 
εξόδων των υ̟αλλήλων Π.Ε. Βοιωτίας, 
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15) ̟οσού 171,91 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 869, 1329, για συντήρηση δύο µηχανηµάτων XEROX WC 128 της ∆/νσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού, 
16) ̟οσού 52,89 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά toner Fax Panasonic για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, 
17) ̟οσού 279,78 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για ε̟ισκευή του ΚΗΥ 6223 αυτοκινήτου 
τύ̟ου MERCEDES (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 3461/07-05-2014), 
18) ̟οσού 159,90 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για ε̟ισκευή του ΚΗΥ 6114 αυτοκινήτου 
τύ̟ου SUZUKI (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 3462/07-05-2014), 
19) ̟οσού 665,02 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για ε̟ισκευή του ΚΗΥ 6107 αυτοκινήτου 
τύ̟ου SUZUKI (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 3769/15-05-2014), 
20) ̟οσού 233,70 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για ε̟ισκευή του ΚΗΗ 4467 αυτοκινήτου 
τύ̟ου DAIHATSU (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 3770/15-05-2014), 
21) ̟οσού 182,04 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά (ό̟ως αναφέρονται αναλυτικά στην 
συνηµµένη ̟ροσφορά-̟ροτιµολόγιο), για ε̟ισκευή του ΚΥ 3922-ΜΕ, διαµορφωτήρας 
γαιών-Γκέιντερ (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 3768/15-05-2014), 
22) ̟οσού 7.387,47 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 5243, για κάλυψη δα̟ανών 
̟ρογράµµατος ΟΣ∆Ε, 
23) ̟οσού 12.223,11 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 5244, για κάλυψη δα̟ανών 
̟ρογράµµατος γεωργίας, κτηνοτροφίας, ΚΤ∆Κ δασών ̟ου δεν ̟ροβλέ̟ονται σε άλλους 
ΚΑΕ. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 637 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2122/20-05-

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 έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής σε βάρος των ̟ιστώσεων 
Π/Υ του έτους 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟οσού 400,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 
823, µε υ̟όλογο την υ̟άλληλο της ∆/νσης Τεχνικών ‘Εργων, Αισώ̟ου Βαρβάρα, για 
την κάλυψη των δα̟ανών διακίνησης της αλληλογραφίας µε την υ̟ηρεσία ΠΟΡΤΑ-
ΠΟΡΤΑ. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 31/12/14. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 638 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του έργου «Κατασκευή 
δεξαµενής και δικτύου υψηλής ζώνης κοινότητας Αντίκυρας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
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771.376,36 €. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 

53768/2218/19-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέµατος ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε ότι 
“υ̟ήρξε εµ̟λοκή του δασαρχείου Λιβαδειάς, η ο̟οία ξεκίνησε α̟ό λάθος υ̟όδειξη του χώρου 
εκσκαφής της δεξαµενής α̟ό το̟ικούς ̟αράγοντες του δήµου, ̟ου είχαν συντάξει τη µελέτη. Στον 
αγροτικό δρόµο, ό̟ου κατασκευάζεται ο δίδυµος αγωγός ύδρευσης του έργου του θέµατος, είναι 
το̟οθετηµένος χαλύβδινος αγωγός διαµέτρου Φ200 µεταφοράς καυσίµου α̟ό την στρατιωτική 
βάση Αντίκυρας ̟ρος αντίστοιχες µονάδες του στρατού στην ̟εριοχή της Λάρισας. Αυτό δεν είχε 
αναφερθεί καθόλου στην µελέτη, ούτε είχε ε̟ισηµανθεί α̟ό κανένα το̟ικό ̟αράγοντα. Σε κά̟οιο 
σηµείο κατά την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης στο ανωτέρω έργο, δεδοµένου ότι δεν υ̟ήρχε 
κανένα κατασκευαστικό σχέδιο «χτυ̟ήθηκε» ο αγωγός, µε α̟οτέλεσµα την διαρροή του καυσίµου. 
Άµεσα ε̟ενέβη η ∆ιοίκηση της µονάδας Αντίκυρας και δόθηκε εντολή να σταµατήσουν οι 
εργασίες”. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση της ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του έργου «Κατασκευή δεξαµενής 
και δικτύου υψηλής ζώνης κοινότητας Αντίκυρας», ̟ροϋ̟ολογισµού 771.376,36 € κατά 
τέσσερις (4) µήνες, δηλαδή µέχρι 20-09-2014, χωρίς υ̟αιτιότητα του αναδόχου µε 
αναθεώρηση µόνο για τις υ̟ολει̟όµενες εργασίες του υ̟όψη έργου.  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “υ̟άρχουν 
σοβαρές ευθύνες στον µελετητή και στον δήµο και ότι ανακύ̟τουν και ̟ροβλήµατα συντονισµού 
της στρατιωτικής µονάδας µε τον δήµο για σοβαρά θέµατα δηµόσιας ασφάλειας”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 639 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου «Α̟οκατάσταση ερείσµατος και ̟ρανών έναντι µουσείου 
∆ελφών», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
58727/3642/20-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας  ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. Ι & ΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου «Α̟οκατάσταση 
ερείσµατος και ̟ρανών έναντι µουσείου ∆ελφών», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
70.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής των υ̟οψηφίων 
αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Ηλίας Ξηρός», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ̟έντε τοις εκατό (5%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 640 
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 135.337,91 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6710/21-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας  ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/20-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού 
διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη 
µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 135.337,91 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα 
µε το ο̟οίο ο διαγωνισµός α̟έβη άγονος, διότι καµιά εµ̟ρόθεσµη ̟ροσφορά δεν 
κατατέθηκε κατά τη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης στην ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
2. Ματαιώνει οριστικά τον διαγωνισµό και την δια̟ραγµάτευση, ̟ου εγκρίθηκαν µε τις 
αριθµ. 219/26-02-2014 και 520/5-05-2014 α̟οφάσεις της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 641 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): 
«Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών 
ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας 
ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 
578.100,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
58636/1749/21-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού  της 
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 ̟ροφορικά. 

Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση τα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής είχαν την 
ά̟οψη  ότι το εν λόγω έργο αφορά τον ̟ρογραµµατισµό της ̟εριόδου 2014-2020 και 
ιδιωτικές ε̟ενδύσεις ̟ου ̟ρέ̟ει να στηριχθούν, ώστε να ̟ροχωρήσει το ΕΣΠΑ, 
δοθέντος όµως ότι η εν λόγω ̟εριφερειακή ̟ερίοδος λήγει στις 31/08/2014, καθίσταται 
σκό̟ιµο η συνέχιση και η ολοκλήρωση του διαγωνισµού να α̟οφασιστεί α̟ό την 
Ε̟ιτρο̟ή µε τη νέα της σύνθεση, µετά την 01/09/2014.  

Ε̟ειδή, όµως, θα ̟ρέ̟ει να εξασφαλιστεί και η δυνατότητα συνέχισης του εν 
λόγω διαγωνισµού, για την ο̟οία η Ε̟ιτρο̟ή µε την υ̟.αριθµ. 276/2014 α̟όφασή της, 
είχε κρίνει ότι εξυ̟ηρετείται το δηµόσιο συµφέρον, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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   α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία  

1. - Να αναβληθεί η λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος αυτού, για τη συνεδρίαση της 
Ε̟ιτρο̟ής, µετά την 15/09/2014.    
2. - Τη συνέχιση του διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας) «Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, 
τεχνικής και διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη 
βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας ενόψει της ε̟όµενης 
̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α. 
(συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%), ̟έραν του ανωτάτου ορίου χρόνου ̟αράτασης 
ισχύος των ̟ροσφορών, ̟ου λήγει την 15/09/2014, για ε̟ι̟λέον διάστηµα δύο µηνών, 
ήτοι µέχρι 15/11/2014. 
Μειοψήφισε ο  κ. Αναστάσιος Χρονάς, ο ο̟οίος δήλωσε ότι “δεν χρειάζεται να εγκριθεί το 
εν λόγω ̟ρακτικό”εµµένοντας στην ά̟οψή του να ακυρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. 
“Εάν, ωστόσο, χρειάζεται να εγκριθεί”, συνέχισε ο κ. Χρονάς, “ας το κρίνει το νέο Περιφερειακό 
Συµβούλιο”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 642 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ̟αράτασης χρονοδιαγράµµατος του έργου «Α̟οκατάσταση 
ε̟αρχιακού δρόµου Χανίων – Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 185.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
58181/3616/19-05-2014 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 χρονοδιαγράµµατος του έργου «Α̟οκατάσταση ε̟αρχιακού 
δρόµου Χανίων – Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 185.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
µέχρι 17 – 08 – 2014 µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε την εισήγηση της υ̟ηρεσίας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 643 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
54847/3414/12-05-2014  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 για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής: 
 
1. ̟οσού 5.253,90 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών, για τους µήνες Μάρτιο – Α̟ρίλιο, 14 υ̟αλλήλων της ∆/νσης 
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Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, της ∆/νσης Ανά̟τυξης, του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος, της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και της ∆/νσης Τεχνικών  
Έργων, 
2. ̟οσού 160,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας 1 εκτυ̟ωτή laser a4 για την υ̟οστήριξη της µηχανογράφησης του 
Τµήµατος ΚΤΕΟ (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ), 
3. ̟οσού 400,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ροµήθεια 
µελανιού έγχρωµου και µελανιού µαύρου του εκτυ̟ωτή HP PRO OFFICEJET 8 100 
του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ), 
4. ̟οσού 1.414,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0879, για την ̟ληρωµή 
̟αροχή υ̟ηρεσιών συµβούλου ̟οιότητας σε ετήσια βάση µε στόχο την υ̟οστήριξη 
και ̟αρακολούθηση συστήµατος διαχείρισης της ̟οιότητας ISO 9001 του 2008 του 
Τµήµατος ΚΤΕΟ (AUTONISION-SACAR A.E), 
5. ̟οσού 77,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1511, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας λαδιών του NISSAN D22 ΚΗΗ 1601 της ∆/νσης τεχνικών έργων 
(ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ), 
6. ̟οσού 82,65 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή εργασιών 
στο NISSAN D22 KHH 1601 της ∆/νσης τεχνικών έργων (ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ), 
7. ̟οσού 95,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ανταλλακτικών (2 φίλτρα ̟ετρελαίου, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος) για 
το NISSAN D22 ΚΗΗ 1601 της ∆/νσης τεχνικών έργων (ΤΡΟΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ), 
8. ̟οσού 45,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας τόνερ για το φωτοτυ̟ικό µηχάνηµα της ∆/νσης Υγείας κ Κοινωνικής 
Μέριµνας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ), 
9. ̟οσού 280,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας µελανιών της ∆/νσης Β/βάθµιας εκ̟αίδευσης (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ), 
10. ̟οσού 1.937,66 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆ΕΗ,  
11. ̟οσού 1.199,25 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας για διακριτικές ταινίες και γράµµατα σε όλα τα υ̟ηρεσιακά αυτοκίνητα 
και οχήµατα ̟ου εµ̟ί̟τουν στον έλεγχο της υ̟ηρεσίας ΚΤΕΟ της Π/Ε Φωκίδας 
(ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ),  
12. ̟οσού 615,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
κατασκευής κουβά φορτωτή αντικατάσταση λάµας ενίσχυση και συγκόλληση 
ρηγµάτων και κατασκευή σωλήνα ψηλής ̟ίεσης σφυριού του ΜΕ 123235 της ∆/νσης 
τεχνικών έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ),   
13. ̟οσού 25.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0892, για την ̟ληρωµή 
δικαστικής δα̟άνης µετά α̟ό τελεσίδικη α̟όφαση για την εταιρεία Quality Reability 
AE,  
14. ̟οσού 230,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας φάροι µαγνητικοί, ντίζα  ταχογράφου, γρανάζια ταχογράφου του ΚΗΗ 
1609 οχήµατος της ∆/νσης τεχνικών έργων (ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ), 
15. ̟οσού 150,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή 
εργασιών στο ΚΗΗ 1609 όχηµα της ∆/νσης τεχνικών έργων (ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ), 
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16. ̟οσού 250,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ληρωµή ειδών 
καθαριότητας της ∆/νσης Μεταφορών κ Ε̟ικοινωνιών (ΜΑΝΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ), 
17. ̟οσού 1.080,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851, για την ̟ληρωµή 
σύµβασης α̟ό 1/7/14 έως 30/6/15 για την συντήρηση ανελκυστήρων του 
∆ιοικητηρίου της Π/Ε Φωκίδας (ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 644 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
56780/3555/15-05-2014 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 για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Φωκίδας, 
ως εξής: 
 
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 Εκούσιος Αναδασµός 
Μαριολάτας, α̟ό ̟ιστώσεις, 

ΚΑΠ 2014 φορ. 074-ΚΑΕ 9776 

ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ Εύθ.  

Κωνσταντίνου 
Χρ. Ροδό̟ουλου 

Ηλ. Χατζηστεφάνου 

10703,46 

2 Ανακατασκευή Ασφαλτικού 
οδοστρώµατος ε̟αρχ. Οδού Νο 

3 (Ερατεινή) α̟ό ̟ιστώσεις 
ΚΑΠ 2014 φορ 071-ΚΑΕ 9779 

Γρηγόριος ∆ήµος 43017,59 

3 Ηλεκτροφωτισµός κόµβου Αγ. 
Σ̟υρίδωνα α̟ό ̟ιστώσεις ΚΑΠ 

2014 φορ 071 ΚΑΕ 9771 

Ξηρός 
Κατασκευαστική 

5738,92 

4 Κατασκευή τοίχου, 
αντιστήριξης στην ̟αραλιακή 

ζώνη Πανόρµου, α̟ό ̟ιστώσεις 
ΚΑΠ-2014 

Καλλίνικος Γεώργιος 8436,95 

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

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 645 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
59208/3254/21-5-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας  
̟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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 
1. Συµ̟ληρωµατική δα̟άνη ̟οσού 130,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 
0519, για α̟οζηµίωση ∆ευτεροβάθµιας Ιατρικής Ε̟ιτρο̟ής Ν. Εύβοιας µηνών Ιουνίου – 
Σε̟τεµβρίου 2012,  
2. δα̟άνες ̟οσών α) 135,30 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) (εργασίες βραχυκυκλώµατος, 
φόρτιση µ̟αταριών) και β) 65,34 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321) (λάµ̟ες α̟λές, λάµ̟ες Η4, 
κρύσταλλα, υαλοκαθαριστήρες κλ̟), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΜΕ 121117 όχηµα 
ισο̟εδωτής της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 51087/2275/5-5-14, 51084/2274/5-5-14 
∆/νσης Τεχνικών Έργων),   
3. δα̟άνες ̟οσών α) 123,00 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) (εργασίες δυναµό, καλωδίων)  και  
122,10 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321) (αυτόµατος 24v, ρουλεµάν Β17, συλλέκτης κλ̟),  α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και 
ε̟ισκευής για το ΖΚΤ 1111 όχηµα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 51077/2273/5-5-
14, 51072/2272/5-5-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
4. δα̟άνες ̟οσών α) 381,30 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) (γενικό service, εξαγωγή – 
αλλαγή και ε̟ανατο̟οθέτηση βάκτρου κλ̟)  και  1.122,44 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321) 
(βάκτρο, coolant, λάδι διαφορικού, λάδι σασµάν, σετ τσιµούχες κλ̟), α̟ό την ̟ίστωση 
του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής 
για το ΜΕ 121120 όχηµα εκσκαφέας – φορτωτής της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 
51096/2277/5-5-14, 51092/2276/5-5-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
5. δα̟άνη ̟οσού 61,80 € µε Φ.Π.Α. (αλλαγή φίλτρου, ̟λήρωση φρέον και κόλληµα 
βαλβίδας ̟ληρώσεως), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών για την ε̟ισκευή ψυγείου ̟ου βρίσκεται στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου,  
6. δα̟άνη ̟οσού 578,10 µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0869, για 
̟αροχή υ̟ηρεσιών για:  α) συντήρηση εννέα κλιµατιστικών ̟ου βρίσκονται στο κτίριο 
του ∆ιοικητηρίου ισχύος 48000 BTU, 18000 BTU, 12000 BTU  και  β) καθαρισµό αντλίας 
συµ̟υκνωµάτων κλιµατιστικών και σωληνώσεων αυτών,  
7. δα̟άνη ̟οσού 2.570,70 € µε Φ.Π.Α. (χηµικός καθαρισµός εσωτερικών στοιχείων, 
καθαρισµός φτερωτών εσωτερικών ανεµιστήρων και έλεγχο καλής λειτουργίας), α̟ό 
την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για τη συντήρηση των 
FAN COIL ̟ου βρίσκονται στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου,  
8. δα̟άνη ̟οσού 2.000,00 € µε Φ.Π.Α. (χηµικός καθαρισµός συµ̟υκνωτών, 
αντικατάσταση φίλτρων υγρού, έλεγχος αισθητήρων θερµοκρασίας νερού, έλεγχος 
ρεύµατος λειτουργίας (Αmp) κινητήρων, συµ̟ιεστών, έλεγχος ̟αραµέτρων λειτουργίας 
(̟ιέσεων & θερµοκρασιών), έλεγχος κανονικής ̟λήρωσης µε ψυκτικό, έλεγχος 
υ̟όψυξης και υ̟ερθέρµανσης, ̟λήρωση µε ψυκτικό R -410 κλ̟) , α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για την α̟οκατάσταση ̟ροβληµάτων 
ψυκτικών συγκροτηµάτων ̟ου βρίσκονται στο κτίριο στου ∆ιοικητηρίου,  
9. δα̟άνη ̟ρόσθετων ̟αροχών και α̟οζηµιώσεων (ό̟ως: α̟οζηµίωση 
∆ευτεροβάθµιας Ιατρικής Ε̟ιτρο̟ής Ν. Εύβοιας, ̟ληρωµή δα̟άνης υ̟αλλήλων του τµ. 
Εµ̟ορίου & Τουρισµού για τη συµµετοχή τους σε κλιµάκια ελέγχων µέτρων και 
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σταθµών, α̟οζηµίωση για τη διενέργεια ε̟ιθεωρήσεων µετα̟οιητικών δραστηριοτήτων 
της ∆/νσης Ανά̟τυξης,  καταβολή οφειλόµενων ̟ρόσθετων τελών στους ελεγκτές 
γεω̟όνους, κτηνιάτρους ̟ου διενεργούν υγειονοµικούς ελέγχους και ελέγχους 
̟οιότητας, καταλληλότητας κλ̟ για την Π.Ε Εύβοιας ̟οσού 60.000,00 €, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0519, α̟ό 1-1-2014 έως 31-12-2014, διότι εκ ̟αραδροµής 
δεν συµ̟εριελήφθη στις εγκρίσεις δα̟ανών α̟ό την αρχή του έτους, 
10.  δα̟άνη ̟αροχής υ̟ηρεσιών για: α) ε̟ισκευή Φαξ Samsung SF560 της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων, ̟οσού 30,75 € µε Φ.Π.Α., β) ε̟ισκευή κυκλώµατος τροφοδοσίας 
ρεύµατος του φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος KONICA MINOLTA BIZHUB 250 της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ̟οσού 36,90 € µε Φ.Π.Α., γ) ε̟ισκευή φαξ MFP OKI 
B4250 της ∆/νσης Μεταφορών, ̟οσού 24,60 € µε Φ.Π.Α., δ) ε̟ισκευή φαξ RIICOH 
1130L του τµ. Πληροφορικής, ̟οσού 30,75 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  
ΚΑΕ 0869, 
11.   δα̟άνη ̟οσού 26,20 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1329, για 
̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής φαξ SAMSUNG SF650, SAMSUNG SF560, 
SAMSUNG 4216 του τµ. Πληροφορικής,  
12.  δα̟άνη ̟οσού 16,80 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1329, για 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το φωτοτυ̟ικό µηχάνηµα (KONICA 7020) της ∆/νσης 
Μεταφορών Ιστιαίας,  
13.  δα̟άνη ̟οσού 300,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899, για 
αµοιβή για τον καθαρισµό των υ̟. αριθµ. ΚΗΗ 6100, ΚΗΗ 4805, ΚΗΥ 6249, ΚΗΥ 6250, 
ΚΗΙ 8850, ΚΗΙ 5261, ΚΗΗ 4806, ΚΗΙ 5445 αυτοκινήτων της Π.Ε Εύβοιας,  
14. αµοιβή για ασφάλιστρα διάρκειας ενός έτους για το υ̟. αριθµ.: α) ΚΗΙ 5261 όχηµα 
της Π.Ε Εύβοιας, ̟οσού 367,00 € και  β) ΚΗΙ 8850 όχηµα της Π.Ε Εύβοιας, ̟οσού 436,00 
€, γ) ΚΗΙ 8805 όχηµα της Π.Ε Εύβοιας, ̟οσού 443,00 €, δ) ΚΗΗ 6117 όχηµα της Π.Ε 
Εύβοιας, ̟οσού 485,00 €, ε) ΚΗΙ 8847 όχηµα της Π.Ε Εύβοιας, ̟οσού 571,00 €, στ) ΜΕ 
92348 όχηµα της Π.Ε Εύβοιας, ̟οσού 351,00 €, ζ) ΜΕ 121634 όχηµα της Π.Ε Εύβοιας, 
̟οσού 351,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 646 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
59206/3253/21-05-2014 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 τη διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 
4071/2012, για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / 

Προµηθευτής 

Ποσό σε € Κ.Α.Ε. 

1 ∆έσµευση ̟ίστωσης για 
την υ̟ογραφή της 

ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30.000,00 9459 
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σύµβασης µελέτης: 
«Γεωτεχνική έρευνα & 
µελέτη οδού Ιστιαίας –

Βουτά-̟αράκαµψη 
Βουτά» 

2 
Προµήθεια σηµάτων 
οδο̟οιίας και υλικών 

εγκατάστασής τους 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

1.881,90 9459 

3 
17η ̟ιστο̟οίηση του 

έργου: «Οδός Ρα̟ταίοι – 
Ν. Στύρα – Στύρα) 

ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε 276.700,00 9453 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 647 
 

ΘΕΜΑ 34ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Ευθυµίου 
Κουτρουµάνου, ενώ̟ιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2374/22-05-
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 
Λιβαδειάς Ηρακλή Τσάγκα (οδ. Καραγιαννο̟ούλου 22, Τ.Κ. 32100 – Λιβαδειά), στον 
ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 19ης Ιουνίου 2014 
και σε κάθε µετ΄ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 23-01-2013 
̟ροσφυγή του Ευθυµίου Κουτρουµάνου κατά της αριθµ. 577/10-12-2012 α̟όφασης 
ε̟ιβολής ̟ροστίµου του Τµήµατος Εµ̟ορίου και Τουρισµού της Π.Ε. Βοιωτίας, 
συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως και των 
συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 648 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια λογισµικού 
̟ροστασίας (ANTIVIRUS) για την Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2197/29-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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 5.500,00€ µε ΦΠΑ, για την ̟ροµήθεια 
λογισµικού ̟ροστασίας (ANTIVIRUS) για την Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριµένα 50 
αδειών χρήσης (̟ακέτο 3 users για 3 χρόνια), για την κάλυψη τόσο των ε̟ι̟λέον 
αναγκών ̟ου δηµιουργήθηκαν, όσο και µελλοντικών ̟ου θα ̟ροκύψουν α̟ό την 
εισαγωγή νέων χρηστών σε συστήµατα και εφαρµογές ̟ου χρήζουν ασφάλειας. 
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Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 1723. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 649 
 

ΘΕΜΑ 36ο: Συγκρότηση Ειδικής ∆ια̟αραταξιακής Ε̟ιτρο̟ής αιρετών, 
̟αρακολούθησης του έργου «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας για το έτος 2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 195/19-05-2014 
έγγραφο του γραφείου Γενικού ∆/ντη της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την ̟αρακάτω Ειδική ∆ια̟αραταξιακή Ε̟ιτρο̟ή αιρετών για την 
̟αρακολούθηση του έργου «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας για το έτος 2014, α̟οτελούµενη α̟ό τους Περιφερειακούς Συµβούλους: 

Αθανάσιο Καρακάτζα 
Παναγιώτη Παρχαρίδη 
Περικλή Καραΐσκο 
Αναστάσιο Χρονά και  
Νικόλαο Στου̟ή  

Πρόεδρος της ε̟ιτρο̟ής ορίζεται ο κ. Αθανάσιος Καρακάτζας 

Έργο της ε̟ιτρο̟ής αιρετών είναι οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στο ̟εδίο εφαρµογής και 
υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης ̟ου έχουν σχέση µε την ορθή τήρηση 
των όρων του ̟αρόντος διαγωνισµού, ό̟ως ε̟ίσης και µε την ορθή χρήση των 
σκευασµάτων, λήψη δειγµάτων ψεκαστικού υλικού κ.λ.̟.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 650 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 5ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2677/20-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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 5η Τρο̟ο̟οίηση Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο, διαφωνώντας µε τις αυξοµειώσεις των 
ΚΑΕ για διαχειριστικούς λόγους, αλλά ψηφίζοντας την ένταξη του ̟οσού, ̟ου αφορά 
νεφρο̟αθείς. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 651 
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ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση α̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικ. έτους 2013. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2678/20-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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 τον α̟ολογισµό οικ. έτους 2013, ̟ου αφορά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
αλλά καταδικάζει την υ̟οχρηµατοδότηση της το̟ικής αυτοδιοίκησης α̟ό την 
̟ολιτεία.  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο, δηλώνοντας ότι “δεν υ̟άρχει αναλυτική 
έκθεση α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία”, και καταθέτοντας τα ̟αρακάτω: 
A) τα έσοδα του 2013 είναι µειωµένα κατά 27% ̟ερί̟ου, συγκριτικά µε τα έσοδα της 
Π.Σ.Ε. το 2012, 
Β) τα έξοδα του 2013 είναι µειωµένα κατά 6% ̟ερί̟ου, συγκριτικά µε τα έξοδα της 
Π.Σ.Ε. το 2012, 
Γ) το ταµειακό υ̟όλοι̟ο του 2013 είναι µειωµένο κατά 21% ̟ερί̟ου, συγκριτικά µε το 
ταµειακό υ̟όλοι̟ο της Π.Σ.Ε το 2012. 
 
ΕΣΟ∆Α 2012 74.982.240,91 ΕΣΟ∆Α 2013 54.534.737,42 -27% 
ΕΞΟ∆Α 2012  66.536.037,45 ΕΞΟ∆Α 2013 62.826.327,87 -6% 
ΤΑΜΥ 2012 42.126.523,25 ΤΑΜΥ 2013 33.834.932,80 -21% 

 
Οι ε̟ιχορηγήσεις α̟ό ΚΑΠ, έτους 2013 (Λειτουργικές – Ε̟ενδυτικές δα̟άνες, Έργα 
Περιφέρειας) µειώθηκαν κατά 13,5 % σε σχέση µε τις ε̟ιχορηγήσεις α̟ό ΚΑΠ, έτους 
2012. 
Ε̟ίσης, συνέχισε ο κ. Χρονάς, ελήφθη έκτακτη χρηµατοδότηση για κάλυψη 
ληξι̟ρόθεσµων οφειλών, συνολικού ύψους 2.170.535,00 €, και το υ̟όλοι̟ο των 
υ̟οχρεώσεων ̟ρος τρίτους (δάνεια κλ̟) την 31/1/2013 ανέρχεται στο ̟οσό των 
24.034.687,00 €, µειωµένο κατά 786.232 € σε σχέση µε το υ̟όλοι̟ο των δανείων την 
31/12/2012. Τέλος, οι ανεξόφλητες υ̟οχρεώσεις την 31/12/2013 ανέρχονται στο ̟οσό 
των 1.899.073,00 €.  
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 652 
 

ΘΕΜΑ 39ο: ∆ιορθώσεις των υ̟΄αριθµ. 528/5-05-2014 και 558/12-05-2014 α̟οφάσεων 
της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης 
̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό 
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 488.923,32 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 7494/21-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας  ̟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 
1. ∆ιορθώνει: 
α) την υ̟΄ αριθµ. 528/05-05-2014 α̟όφασή της, ως ̟ρος την ̟αράγραφο 2 και 
συγκεκριµένα, ως ̟ρος την ε̟ωνυµία των εταιρειών ̟ου συµµετείχαν στον διαγωνισµό 
για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων,  
στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς 
έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 488.923,32 € µε 
Φ.Π.Α., α̟ό το εσφαλµένο «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ν. Εύβοιας»  
στο ορθό «Ένωση ∆ασικών Αγροτικών Συνεταιρισµών Εύβοιας» και α̟ό το 
εσφαλµένο «Αγροτικός Συνεταιρισµός Κύµης» 
στο ορθό «Αγροτικός Συνεταιρισµός Περιφέρειας Κύµης»,  
 
β) την υ̟΄αριθµ. 558/12-05-2014 α̟όφασή της, ως ̟ρος τις ̟αραγράφους 2 & 3 και 
συγκεκριµένα, ως ̟ρος την ε̟ωνυµία των εταιρειών ̟ου συµµετείχαν στον εν λόγω 
διαγωνισµό, οι ̟ροσφορές των ο̟οίων δεν ήταν σύµφωνες µε τους όρους της 
διακήρυξης, µε α̟οτέλεσµα ο διαγωνισµός να κηρυχθεί άγονος, α̟ό το εσφαλµένο 
«Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ν. Εύβοιας»  
στο ορθό «Ένωση ∆ασικών Αγροτικών Συνεταιρισµών Εύβοιας» και α̟ό το 
εσφαλµένο «Αγροτικός Συνεταιρισµός Κύµης» 
στο ορθό «Αγροτικός Συνεταιρισµός Περιφέρειας Κύµης»,  
 
2. Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 558/12-05-2014 α̟όφασή της και συγκεκριµένα την 
̟αράγραφο 4, µε την ο̟οία “εξουσιοδοτήθηκε, λόγω του  κατε̟είγοντος,  η  ε̟ιτρο̟ή  
αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού και των διαδικασιών 
δια̟ραγµάτευσης να ̟ροβεί στην ε̟ιλογή αναδόχου µε την διαδικασία της 
δια̟ραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2, αρ. 13 του Ν. 2286/1995 και τα Π.∆. α) 
60/2007 και β) 118/2007), χωρίς δηµοσίευση και χωρίς καµία τρο̟ο̟οίηση των όρων 
της αρχικής διακήρυξης, µετά α̟ό ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος” µε τη 
φράση:  “Οι ως άνω ενέργειες (διαδικασία δια̟ραγµάτευσης) θα ̟ραγµατο̟οιηθούν 
µετά τη έκδοση της σχετικής σύµφωνης γνώµης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων.’’ 
 
Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι υ̟΄αριθµ. 528/5-05-2014 και 558/12-05-2014 α̟οφάσεις της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 653 
 
Σ΄αυτό το σηµείο εξήλθε της αίθουσας συνεδριάσεων ο κ. Θωµάς Τουσιάδης.  

 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια αναλώσιµων υλικών, για τις ανάγκες 
συνδιοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου µε τίτλο «SYMBIOSIS – INTERNATIONAL 
CONFERENCE 19th - 21st Iune 2014», ̟ροϋ̟ολογισµού 19.000,00 € µε Φ.Π.Α., Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2445/22-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας  ̟ρος την 
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Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

   α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει το α̟ό 21-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια 
αναλώσιµων υλικών, για τις ανάγκες συνδιοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου µε τίτλο 
«SYMBIOSIS – INTERNATIONAL CONFERENCE 19th - 21st Iune 2014», 
̟ροϋ̟ολογισµού 19.000,00 € µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων 
αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότη και κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού 
στην εταιρεία «Genessis Advertising Εκτύ̟ωση - Προβολή - Ε̟ικοινωνία Ε.Π.Ε.», 
δεδοµένου ότι η ̟ροσφορά της είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, ανέρχεται 
στο ̟οσό των 12.659,16 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, είναι χαµηλότερη α̟ό τις 
υ̟όλοι̟ες υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές και κρίνεται οικονοµικά συµφέρουσα. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας κατηγορηµατικά αντίθετος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 654 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου καθαρισµού των χώρων των υ̟ηρεσιών ̟ου εδρεύουν στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 17.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2427/22-05-
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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
καθαρισµού των χώρων των υ̟ηρεσιών ̟ου εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 17.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο ε̟ιλογής τη 
χαµηλότερη τιµή, 
2. τους όρους της διακήρυξης, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για εργολαβία”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 655 
 
ΘΕΜΑ 42ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 538/5-05-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης του ̟ρακτικού 1 της 
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης 
του δάκου της ελιάς το έτος 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 639.684,86 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 198/21-05-2014 
έγγραφο της  ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  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 

∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 538/5-05-2014 α̟όφασή της, ως ̟ρος την ̟αράγραφο 1.β. και 
συγκεκριµένα, ως ̟ρος την ε̟ωνυµία µιας εκ των δύο εταιρειών ̟ου συµµετέχει στον 
διαγωνισµό για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου 
της ελιάς το έτος 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
639.684,86 € µε Φ.Π.Α., α̟ό το εσφαλµένο:  
«ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε., Τ.Κ. 353 00 – 
ΣΤΥΛΙ∆Α»,  
στο ορθό «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥ/ΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ, Τ.Κ. 353 00 -
ΣΤΥΛΙ∆Α». 
Κατά τα λοι̟ά ισχύει η υ̟΄αριθµ. 538/5-05-2014 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 656 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ̟ρακτικού 5 της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού 
για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.063.509,92 € µε Φ.Π.Α., για το σχολικό έτος 
2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2453/22-05-
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. 5/ 12-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας 
της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2014-2015, ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Α̟οδέχεται τις ̟ροσφορές ̟ου κατατέθηκαν για τα τµήµατα 50, 64 και 70 
(Παράρτηµα Α΄ της αρ. 1/10-03-2014 διακήρυξης), σύµφωνα µε τον ακόλουθο ̟ίνακα: 
 

Πίνακας δροµολογίων – µειοδοτών µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Ευρυτανίας σχολικού έτους 
2014-2015 

α/α Τό̟ος ̟αραλαβής 
– ̟ροορισµού - 

Τµήµα 

Όνοµα 
µειοδότη 

∆ικαιολογητικά Ποσό 
εγγυητικής 

Παρατηρήσεις 

 

 

 

1 

Μεγάλο Χωριό – 
Γοργιανάδες – 

Καρ̟ενήσι 
(Ξηριάς) – Ειδικό 
∆.Σ. Καρ̟ενησίου 
& 4ο Νη̟ιαγωγείο 

Καρ̟ενησίου) – τµ. 
70 

 

 

Μαργιώτης 
∆ηµήτριος του 

Νικολάου 

 

 

 

Πλήρη 

 

 

 

587,02 € 
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2 

Μεγάλο Χωριό – 
Γοργιανάδες – 

Καρ̟ενήσι 
(Ξηριάς) –– Ειδικό 
∆.Σ. Καρ̟ενησίου 
& 4ο Νη̟ιαγωγείο 

Καρ̟ενησίου - 
τµ.70 

 

 

Καραγκούνης 
Ιωάννης του 

Κωνσταντίνου 

 

 

 

Πλήρη 

 

 

 

587,02 € 

 

 

3 

Άγιος Νικόλαος – 
Καρ̟ενήσι – 4ο 
Νη̟ιαγωγείο 

Καρ̟ενησίου – τµ. 
64 

 

∆ρούγος 
Ιωάννης  του 

Ανδρέα 

 

 

Πλήρη 

 

 

341,28 € 

 

 

4 

Στένωµα – 
Καρ̟ενήσι – 1ο 

Γυµνάσιο 
Καρ̟ενησίου – τµ. 

50 

∆ρούγος 
Ιωάννης  του 

Ανδρέα 

 

Πλήρη 

 

563,54 € 

 

 

5 

Στένωµα – 
Καρ̟ενήσι – 1ο 

Γυµνάσιο 
Καρ̟ενησίου – τµ. 

50 

Κουτσοµήτρος 
Βασίλειος του 
Κωνσταντίνου 

 

Πλήρη 

 

563,54 € 

 

 
3. Εγκρίνει για τα δροµολόγια, στα ο̟οία δεν κατατέθηκαν ̟ροσφορές (τµήµατα 1-49, 
51-63, 65-69,71) ο̟ότε και ο διαγωνισµός α̟έβη άγονος, διότι δεν υ̟άρχουν 
συγκριτικά στοιχεία τιµών ούτε ̟ροηγούµενων διαγωνισµών, ούτε ̟αρελθόντων ετών, 
ούτε της αγοράς να ε̟ιβεβαιώνονται µε ̟αραστατικά, ό̟ως ορίζει η ̟αράγραφος 21 
του Π.∆ 118/2007, την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους, στον ίδιο 
τό̟ο και χώρο, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκ̟αίδευσης του Νοµού Ευρυτανίας α̟ό τον τό̟ο κατοικίας τους στη σχολική τους 
µονάδα και αντίστροφα, σχολικού έτους 2014-2015. 
 
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός  του ε̟αναλη̟τικού µειοδοτικού διαγωνισµού ανάθεσης 
υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών για τα εν λόγω τµήµατα, συµ̟εριλαµβανοµένου και 
του ̟οσού των 295.151,20 ευρώ µε ΦΠΑ για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης, ανέρχεται στο 
̟οσό των 1.033.029,18 ευρώ µε ΦΠΑ. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 657 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Παροχή 
Υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε Φ.Π.Α..        

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 9011/22-05-
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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το α̟ό 22-5-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Παροχή 
Υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην 
α̟οσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων 
αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό: 
α) για το τµήµα Α της ̟ροκήρυξης στον ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΟΪΤΣΑΝΟ, µε ̟ροσφερόµενη τιµή 
ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο 0,032 ευρώ, 
β) για το τµήµα Β της ̟ροκήρυξης στην υ̟ό σύσταση Κ/ΞΙΑ «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – 
ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», µε ̟ροσφερόµενη τιµή ανά 
̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο 0,032 ευρώ, 
γ) για το τµήµα Γ της ̟ροκήρυξης στην υ̟ό σύσταση Κ/ΞΙΑ «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – 
ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», µε ̟ροσφερόµενη τιµή ανά 
̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο 0,035 ευρώ. 
3. Εγκρίνει για το τµήµα ∆ της ̟ροκήρυξης την ̟ροσφυγή στη διαδικασία της 
δια̟ραγµάτευσης, µετά την σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Λ. Κηφισίας 7, 115 23 Αθήνα), διότι η ̟ροσφορά ̟ου 
υ̟οβλήθηκε α̟ό τον υ̟οψήφιο ανάδοχο ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΟΪΤΣΑΝΟ (τιµή 0,035 ευρώ ανά 
̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο) υ̟ερβαίνει την ανώτερη ορισθείσα τιµή της ̟ροκήρυξης 
̟ου είναι 0,023 ευρώ ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο και  δεν γίνεται α̟οδεκτή.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 658 
 
ΘΕΜΑ 45ο: 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. 2446/22-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 

 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 

(ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ) 

1 δα̟άνη  
• για την ετήσια συντήρηση των ̟υροσβεστήρων της 

Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης Ευρυτανίας ̟οσού 83,64 
ευρώ. 

• για την ετήσια συντήρηση και αναγόµωση των 
̟υροσβεστήρων του κτηρίου της ΠΕ Ευρυτανίας 
̟οσού 211,56 ευρώ. 

295,20 ευρώ 
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Σχετ. έγγραφο: τα υ̟.αριθµ. 1720/07-05-2014 και τα 
υ̟΄αριθµ. 2016/14-05-2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
- Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1642 

2 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού 
εξο̟λισµού των µηχανηµάτων και  οχηµάτων της  ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ
ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΥ 3154 13/02/2014 842,55 
  ΣΥΝΟΛΟ 

1Ο  
842,55 

ΗΜΙΦΟΡΤΗ
ΓΟ 

ΚΗΙ 4371  04/04/2014 148,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 
(2Ο) 

148,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 990,55 
Σχετ. έγγραφο: το υ̟.αριθµ. 1720/07-05-2014 έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1321 

990,55ευρώ 

3 δα̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή 
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων 
και µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ  ΠΟΣΟ 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 02/04/2014 ΚΥ 3151 3.124,20 
JEEP 08/04/2014 ΚΗΙ 4373 430,50 
  ΣΥΝΟΛΟ 

(1Ο) 
3.554,70 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 13/02/2014 ΚΥ 3154 984,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 

(3Ο) 
984,00 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  4.538,70 

Σχετ. έγγραφο: το υ̟’ αριθµ. 1720/07-05-2014 έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 0861 

4.538,70ευρώ 
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5 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ̟έντε σφραγίδων για τις ανάγκες 
των ∆/νσεων της ΠΕ Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: το υ̟’ αριθµ. 2016/14-05-2014 έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1699 

115,62 ευρώ 

6 δα̟άνη για την διάθεση ̟ίστωσης, για την ̟ροµήθεια 
αδειών χρήσης εφαρµογών λογισµικού για τις εφαρµογές 
∆ιαχείρισης Οικονοµικού και ∆ιαχείρισης Ανθρω̟ίνων 
Πόρων συγκεκριµένα για: 

• άδειες χρήσεις ∆ιαχείρισης Οικονοµικού (2 άδειες 
χρηστών) 

• άδειες χρήσεις ∆ιαχείρισης Ανθρω̟ίνων Πόρων (2 
άδειες χρήσης) 

για τις ανάγκες των ∆/νσεων ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: το υ̟.αριθµ. 2016/14-05-2014 έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1723 

2.103,30 ευρώ 

7 ∆α̟άνη 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 δα̟άνη έχει εγκριθεί  µε το υ̟΄αρ. 5/17-02-2014 ̟ρακτικό 
και γίνεται  ορθή ε̟ανάληψη α̟ό τον ΚΑΕ  1699 σε  ΚΑΕ 
1729.  

241,39 ευρώ  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 659 

 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2714/23-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

 
Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε. Παρατηρήσεις 

1 4η εντολή «Τεχνική 
µελέτη για την ε̟ισκευή, 

συντήρηση, βελτίωση 
των εγκαταστάσεων, 

Σίµος Σίµος, 
Ντρούκας 
Θεόδωρος, 

Kατσόγιαννος 

20.626,82 9475  
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κατασκευή οικίσκων και 
δικτύου ̟υρόσβεσης 

εξο̟λισµός στις 
κατασκηνώσεις Α & Β 
Καµένων Βούρλων» 

∆ηµήτριος 

2 Παρακολούθηση α̟ό 
εδάφους των ̟ρονυµφών 

των κουνου̟ιών και 
διενέργεια α̟ό εδάφους 

̟αρεµβάσεων 
̟ρονυµφοκτονίας και 
ακµαιοκτονίας στην 

Π.Σ.Ε. 

ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΠΕ 

9.840,00 9899 Α̟’ ευθείας 
ανάθεση (Α∆Α: 
ΒΙ0Ε7ΛΗ-3Υ0) 

3 1η εντολή 
«Ποσοτικο̟οίηση των 

αναγκών και των 
̟ροτεραιοτήτων της 

Π.Σ.Ε. για την ύ̟αρξη 
ικανού εργατικού 
δυναµικού στην 

ενεργειακή 
α̟οδοτικότητα και της 

ΑΠΕ εώς το 2020 
σύµφωνα µε το 

̟ρόγραµµα «Ευφυής 
Ενέργεια για την 

Ευρώ̟η (ΙΕΕ) – Build-up 
skillw – Πυλώνας ΙΙ»» 

ΦΘΙΩΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΕ 

8.610,00 9779 Προγραµµατική 
Σύµβαση (Α∆Α: 
ΒΙΕΡ7ΛΗ-ΝΕΞ) 

 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δα̟άνες, ̟λην της δα̟άνης µε 
α/α 3, “̟ου αφορά την ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, για υ̟ηρεσία εντελώς άχρηστη”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 660 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2706/22-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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. την δα̟άνη και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης για µισθοδοτικές αµοιβές, 
ασφαλιστικές εισφορές, αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, ως 
κατωτέρω: 
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1 ∆α̟άνη για την δια̟ίστευση 2 θερµοµέτρων βαθειάς κατάψυξης 

Ποιοτικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  5244 

 
350,00 

2 ∆α̟άνη για την συντήρηση & ε̟ισκευή µεταφορικών µέσων 
ξηράς  των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  0861 

 
10.000,00 

3 ∆α̟άνη για έξοδα µετάθεσης και α̟όσ̟ασης υ̟αλλήλων στο 
εσωτερικό  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  0712 

 
1.000,00 

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

1 ̟ληρωµή δα̟άνης για εργασίες συντήρησης µηχανής και 
σκάφους του Τµήµα Αλιείας, ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής 
ΕΦ  01.073   ΚΑΕ 0861 

 
900,00 

2 
 

̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ̟έντε (5) οθονών 
υ̟ολογιστή LG 22Μ35Α-Β για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 
ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  1723 

 
700,00 

3 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια δύο (2) εξωτερικών 
σκληρών δίσκων (500gb) για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Οικονοµικού 
ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  1723 

 
200,00 

4 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια δύο (2) εσωτερικών 
σκληρών δίσκων SATA (500gb) για τις ανάγκες της ∆/νσης 
∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1723 

 
150,00 

 
5 

̟ληρωµή δα̟άνης για την µεταφορά µαθητών για τους µήνες Σε̟τέµβριο - 
Οκτώβριο - Νοέµβριο 2013, σύµφωνα µε το αριθµ. 2916/21-05-2014 έγγραφο 
της ∆/νσης Ανά̟τυξης και τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 
ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  0821 

 

Α
Α 

Α/Α 
ΑΝΑ∆
ΟΧΟΥ 

Α/Α 
∆ΡΟΜΟΛΟΓ

ΙΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ _ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1 28 
28.1 

Χριστό̟ουλος 
∆ηµήτριος 2.175,25 €  

 4.847,70 €  

28.2 
Χριστό̟ουλος 

∆ηµήτριος 2.672,45 €  

2 58 
58 

ΠΟΖΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.110,28 €   2.110,28 €  
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3 99 
99.1 Καστανάς Ιωάννης 2.189,94 €  

 4.924,54 €  

99.2 Καστανάς Ιωάννης 2.734,60 €  

4 109 

109.1 
Μ̟έλλος 

Τριαντάφυλλος 2.113,10 €  
  

109.2 
Μ̟έλλος 

Τριαντάφυλλος 1.932,30 €  
5.437,56 €  

109.3 
Μ̟έλλος 

Τριαντάφυλλος 1.392,16 €  
  

5 115 
115.1 Πλάτανος Σ̟ύρος 2.640,81 €  

4.895,16 €  

115.2 Πλάτανος Σ̟ύρος 2.254,35 €  

6 141 141 
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 610,20 €  610,20 €  

7 142 142 
ΠΟΖΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.704,04 €  1.704,04 €  

ΣΥΝΟΛΟ 24.529,48 € 
 
Γ. ∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 594/12-05-2014 α̟όφασή της (δα̟άνη Β΄ κατηγορία, µε α/α 
15) ̟ερί έγκρισης ̟ληρωµής δα̟άνης για την µεταφορά µαθητών µε Ειδικά Μαθητικά 
∆ελτία και συγκεκριµένα τα συνολικά ̟οσά του Υ̟εραστικού ΚΤΕΛ Φθιώτιδας και του 
Αστικού ΚΤΕΛ Λαµίας, σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 661 

 
ΘΕΜΑ 48ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 532/5-05-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και λήψη νέας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης – 
δέσµευσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στη ∆ιάσκεψη 
των Α̟οµακρυσµένων Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώ̟ης – Conference of 
Peripheral maritime Regions of Europe (CPMR) για το έτος 2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2719/23-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΑΕ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ 
ΣΕΠΤ-ΟΚΤ-ΝΟΕΜ-∆ΕΚ2013 43.335,40 € 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕ 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ 
ΣΕΠΤ-ΟΚΤ-ΝΟΕΜ-∆ΕΚ2013 144.546,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ 187.881,90 € 
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

   α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 532/5-05-2014 α̟όφασή της, µε την ο̟οία εγκρίθηκε δα̟άνη 
– δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 11.921,00 €, ως ετήσια εισφορά για τη συµµετοχή της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στη ∆ιάσκεψη των Α̟οµακρυσµένων Παράκτιων 
Περιφερειών της Ευρώ̟ης – Conference of Peripheral maritime Regions of Europe 
(CPMR), διότι εκ ̟αραδροµής ζητήθηκε α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία η έγκριση του 
̟οσού ̟ου αντιστοιχούσε στην συνδροµή για την συµµετοχή ̟ροηγούµενου έτους 
(2013). 
2. Εγκρίνει την δα̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 12.096,00 €, ̟ου α̟οτελεί ετήσια 
εισφορά για τη συµµετοχή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στη ∆ιάσκεψη των 
Α̟οµακρυσµένων Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώ̟ης – Conference of Peripheral 
maritime Regions of Europe (CPMR) για το έτος 2014, σύµφωνα µε την αριθµ. 174/2013 
α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για το έτος 2014. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 2611. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι εµµένει στην αρχική αρνητική του ψήφο.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 662 
 
 
 

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 
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