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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

         της 5ης Μαΐου 2014 
      Αριθµός Πρακτικού 13 

  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 5 Μαΐου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 ̟.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. 
749/30-04-2014 ̟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 12/24-04-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (α̟όκρουση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων 
του ∆ηµητρίου Πρέντζα).  
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (α̟όκρουση αγωγής α̟οζηµίωσης του 
Χαράλαµ̟ου Ροϊνά). 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώ̟ιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (α̟όκρουση αγωγής Ευαγγελίας 
Ντάφου κ.α.). 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την συνδιοργάνωση µε το 
Ελληνικό Εθνικό Τµήµα (Μ.Κ.Ο.) της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών του 30ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
α̟οµαγνητοφώνηση των ̟ρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, των Ε̟ιτρο̟ών, των Ηµερίδων και των Συνεδρίων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας το 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..  
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ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της υ̟' αριθµ. 644/2014 α̟όφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµατος Ε΄ Τριµελούς). 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά των µε αριθµ. 149/2012 και 150/2012 
α̟οφάσεων του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
  
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας και ε̟αναδηµο̟ράτησης του 
έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β΄ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ανοιχτού δηµόσιου 
διεθνούς διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης) 
και λι̟αντικών για τις ανάγκες  των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 612.540,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τρο̟ο̟οιηµένων τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης του έργου: 
«Καθαρισµός υλαίθου στη θέση ‘’Γουλά’’ και α̟ό γέφυρα Περιφερειακού – γέφυρα 
Ιτέας Κίρρας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.900,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών κατά τη διάρκεια των 
Πανελληνίων Εξετάσεων 2013-2014, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος α̟ό διασταύρωση 
Θεοτόκου ̟ρος Πενταγιούς», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα 
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς, έτους 
2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,60 €  µε Φ.Π.Α..     
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Βελτίωση ε̟ικίνδυνων τµηµάτων δρόµου Άγραφα – Αγία Κυριακή – όρια Νοµού 
Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 600.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Το̟οθέτηση στηθαίων 
ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της 1ης γιορτής ̟αραδοσιακών χορών του 
Συνδέσµου Ευρυτάνων Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Το̟οθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Κατασκευή 
γέφυρας ΜΠΕΛΕΫ στο Σ̟ερχειό ̟οταµό», ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 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 21ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» ενώ̟ιον του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας (συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως 
και αιτήσεως αναστολής κατά της Ανώνυµης Εταιρείας “3K ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”). 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη α̟όφασης ε̟ί ένστασης της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης “ΕΥΒΟΚΑΤ 
Α.Ε.”, αναδόχου του έργου: «Βελτίωση οδού Αφράτι - Πισσώνας», Π.Ε. Εύβοιας κατά 
της αριθµ. 22570/1078/24-02-2014 α̟όφασης έκ̟τωσης. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟άνης για την κάλυψη µισθοδοσίας α̟ό ίδιους ̟όρους, λόγω 
α̟όσ̟ασης υ̟αλλήλου α̟ό το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού στο Γραφείο 
Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας»  ενώ̟ιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας (µεταβατική έδρα 
Καρ̟ενησίου). 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικού 4 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης των Α̟οτελεσµάτων για 
την ανάθεση, κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης, τεσσάρων (4) νέων δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης για τις Πανελλήνιες εξετάσεις των µαθητών 
της  Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2013-2014». 
  
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟ρακτικού ΙΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση 
εκ̟όνησης της µελέτης «Το̟ογραφική µελέτη για τη χάραξη λιµενικών ζωνών σε 
λιµένες του νοµού Φθιώτιδας», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 61.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου 
του έργου: «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 Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.431,76 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου 
του έργου: «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 29ο: Έγκριση δα̟ανών για την ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για συµµετοχή της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» στη Συνέλευση των Ευρω̟αϊκών Περιφερειών – Assembly of 
European Regions (AER) για το έτος 2014. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για συµµετοχή της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» στη ∆ιάσκεψη των Α̟οµακρυσµένων Παράκτιων Περιφερειών της 
Ευρώ̟ης – Conference of Peripheral maritime Regions of Europe (CPMR) για το έτος. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 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 Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α..       
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας και ορισµός νέας ηµεροµηνίας 
δηµο̟ράτησης του έργου: «∆ιευθέτηση  άνω ρου Βοιωτικού Κηφισσού Ν.Α. Βοιωτίας. 
Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών εργασιών στον ̟οταµό Κηφισσό», Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 490.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας και ορισµός νέας ηµεροµηνίας 
δηµο̟ράτησης του έργου: «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών 
για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. 
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.800.000,00 €.  
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014». 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ̟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 39ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «Κατασκευή 
αρδευτικού αγωγού στο Τ.Κ. Βαρδατών», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 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 41ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύ̟ωσης (µελάνια) και φωτοτυ̟ικού χαρτιού για 
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τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκ̟αίδευσης»,  ̟ροϋ̟ολογισµού 58.000,00 € µε Φ.Π.Α..                   
 
ΘΕΜΑ 42ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1149/14-10-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάθεσης δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή ̟εζοδροµίων στο νέο δηµ. Σχολείο Τ.Κ. Αχινού ∆ήµου Στυλίδας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτο̟οιητικού) Πίνακα Εργασιών 
του έργου: «∆ρόµος α̟ό Έξαρχο ̟ρος ∆ιόνυσο Ν. Βοιωτίας (Όρια Νοµού)», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 215.000,00 €.   

 
ΘΕΜΑ 49ο: Ακύρωση της υ̟΄αριθµ. 464/24-04-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε. Φωκίδας», ̟εριόδου 2014, 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση ε̟αύξησης της ̟ροϋ̟ολογισθείσας δα̟άνης ̟οσοστού 10% για 
την ̟ροµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύ̟ωσης (µελάνια) και φωτοτυ̟ικού χαρτιού 
για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκ̟αίδευσης».                    
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την συνδιοργάνωση µε τους 
συλλόγους µ̟άσκετ της Λαµίας του 1ου τουρνουά ακαδηµιών µ̟άσκετ. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Περικλής Καραΐσκος (α̟ουσίαζε κατά 
τη συζήτηση των θεµάτων 49-55 της ηµερήσιας διάταξης), Γεώργιος Πα̟αργύρης 
(α̟ουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεµάτων 37-48 της ηµερήσιας διάταξης), Ταξιάρχης 
Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος και 
Νικόλαος Μ̟έτσιος (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Παναγιώτη Παρχαρίδη). Α̟ό τη 
συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Παναγιώτης 
Παρχαρίδης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε ως ανωτέρω, και Θωµάς Τουσιάδης καθώς και το 
ανα̟ληρωµατικό µέλος αυτού. 
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος 
Μουλκιώτης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η κ. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό 
Ε΄, ̟ου ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 
α̟όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, 
4. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Ανά̟τυξης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, 
5. Κωνσταντίνος Χατζηµ̟ύρρος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, 
6. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
7. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, 
8. Παγώνα Συρµακέζη, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας, 
9. Νικόλαος Κανελλό̟ουλος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος του Τµήµατος Λογιστικής 
∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας. 
 
Με την έναρξη της συνεδρίασης το τακτικό µέλος της Ε̟ιτρο̟ής κ. Αναστάσιος Χρονάς 
ζήτησε να εξετασθούν τα ̟αρακάτω θέµατα ̟ου βρίσκονται σε εκκρεµότητα και να 
µεθοδευτεί άµεσα η αντιµετώ̟ισή τους: 

1. Ζητήµατα συνεννόησης µε την Τεχνική Υ̟ηρεσία της Εύβοιας. 
2. Ζητήµατα συνεννόησης µε την Τεχνική Υ̟ηρεσία της Φωκίδας.  
3. Ανεξόφλητα εντάλµατα. 
4. Χρέη και δάνεια. 
5. Η οικονοµική κατάσταση σήµερα, συνολικά. 
6. Περιφερειακό Ταµείο και ∆ιαχειριστική Αρχή – ̟ε̟ραγµένα και εκκρεµότητες. 
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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 δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ροµήθεια τιµητικών ̟λακετών 
βράβευσης των Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών του νοµού Ευβοίας, στο ̟λαίσιο της 
δράσης του Πανελλήνιου Συλλόγου Εθελοντών αιµοδοτών του Υ̟ουργείου Υγείας. 
 
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 498 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: 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. 1988/30-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 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: 
 
1) ̟οσού 90,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1111, 1329, 5261, για αγορά Drum FAX για τις ε̟είγουσες ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού, λόγω των ε̟ικείµενων εκλογών, 
2) ̟οσού 280,44 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1111, 5261, για αγορά τριών toner Xerox για τις ε̟είγουσες ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού, λόγω των ε̟ικείµενων εκλογών, ε̟ειδή εκ’ ̟αραδροµής δεν 
συµ̟εριλήφθησαν στον ̟ρόχειρο διαγωνισµό,  
3) ̟οσού 1.679,07 € 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 3929-ΜΕ τύ̟ου SHM 5NT-1 
(διαµορφωτήρας γαιών-Γκέιντερ), έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 3272/30-04-2014, 
4) ̟οσού 900,24 € 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 τύ̟ου CAT 140-G 
(διαµορφωτήρας γαιών-Γκέιντερ), έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 3273/30-04-2014, 
5) ε̟ιστροφή ̟οσού 135,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ.073 ΚΑΕ 3199, στον NIAZI ALLAGUL, διότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
µεταβίβασης του ΕΙΧ YZX 6554. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 499 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ροµήθεια τιµητικών ̟λακετών 
βράβευσης των Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών του νοµού Ευβοίας, στο ̟λαίσιο της 
δράσης του Πανελλήνιου Συλλόγου Εθελοντών αιµοδοτών του Υ̟ουργείου Υγείας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 50829/2886/2-
05-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 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 1.568,25 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0845, 
για την ̟ροµήθεια τιµητικών ̟λακετών βράβευσης των Συλλόγων Εθελοντών 
Αιµοδοτών του νοµού Ευβοίας, στο ̟λαίσιο της δράσης του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Εθελοντών αιµοδοτών του Υ̟ουργείου Υγείας, ̟ου διοργανώνει σκυταλοδροµία 
µοτοσικλετών, ̟ροκειµένου να µεταφέρει το µήνυµα αγά̟ης για την εθελοντική 
αιµοδοσία, το διήµερο 10 & 11 Μαΐου 2014.  Η εκδήλωση θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στους 
∆ήµους Καρύστου, Κύµης – Αλιβερίου, Ερετρίας, ∆ιρφύων – Μεσσα̟ίων και 
Χαλκιδέων (σχετ.: το υ̟. αριθµ. 8-04-2014 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Εθελοντών Αιµοδοτών Υ̟ουργείου Υγείας). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 500 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 12/24-04-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 12/24-04-2014 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 501 

 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (α̟όκρουση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων 
του ∆ηµητρίου Πρέντζα).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 46779/497/28-
04-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Νοµικό 
Σύµβουλο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Κωνσταντίνο Χατζηµ̟ύρρο, στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα α̟ό κοινού µε την δικηγόρο Αθηνών 
Αργυρώ Βορριά και σε συνεργασία µε την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και τη Γενική ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής α) να ̟ροβεί στην κατάρτιση του φακέλου της υ̟οθέσεως κ.τ.λ. και β) να 
̟αραστεί ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά στη δικάσιµο ̟ου θα οριστεί, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 16/04/2014 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ̟ου 
άσκησε, κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και των υ̟΄αριθµ. 279/17-03-2014 
και 389/7-04-2014 α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ο ∆ηµήτριος Πρέντζας του Γεωργίου, συντάσσοντας  υ̟όµνηµα, 
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̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξουν ό,τι κατά την κρίση 
τους α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως και των συµφερόντων 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 502 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (α̟όκρουση αγωγής α̟οζηµίωσης του 
Χαράλαµ̟ου Ροϊνά). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 48045/532/28-
04-2014 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 κατά ̟λειοψηφία 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Νοµικό 
Σύµβουλο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Κωνσταντίνο Χατζηµ̟ύρρο, στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πειραιά, στη δικάσιµο της 14ης Μαΐου 2014, ηµέρα Τετάρτη, ώρα 11:00 ̟.µ. και 
σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 29/07/2009 
αγωγή α̟οζηµίωσης ̟ου άσκησε ο Χαράλαµ̟ος Ροϊνάς κατά της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  
υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Αναστάσιος Χρονάς και Γεώργιος Πα̟αργύρης, 
δηλώνοντας ότι ο ενιστάµενος δικαιούται α̟οζηµίωση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 503 
 

ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώ̟ιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (α̟όκρουση αγωγής Ευαγγελίας 
Ντάφου κ.α.). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 48352/537/28-
04-2014 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 κατά ̟λειοψηφία 
1. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Αθηνών, κ. Αγαθή Λεων. Πανούση, στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η 
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη 
δικάσιµο της 10ης Μαρτίου 2014, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 13/04/2011 
αγωγή (διαδικασία εργατικών διαφορών) ̟ου άσκησαν οι Ευαγγελία Ντάφου, 
Χαρίκλεια Σκαµαγκούλη και Σοφία Καλογήρου κατά της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση της α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  
υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
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2. Εγκρίνει την ̟αράσταση της εντολοδόχου δικηγόρου στο ως άνω δικαστήριο και την 
αµοιβή της, ύψους 260,00 €, καθώς και όλες τις διαδικαστικές ̟ράξεις, τις ο̟οίες έχει 
ήδη διενεργήσει, ως α̟όλυτα ορθές και έγκυρες. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας ότι “οι διαδικασίες δεν ̟ρέ̟ει να 
οδηγούν σε διλήµµατα ή αδιέξοδα. Πρέ̟ει να γίνονται έγκαιρα…Κατ΄εξακολούθηση ο κ. 
Αντι̟εριφερειάρχης υ̟ερβαίνει τα όρια της εξουσίας του”. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 504 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την συνδιοργάνωση µε το 
Ελληνικό Εθνικό Τµήµα (Μ.Κ.Ο.) της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών του 30ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 91/10-04-2014 

έγγραφο της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟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 – δέσµευση ̟ίστωσης 5.000,00 €, για την συνδιοργάνωση µε το 
Ελληνικό Εθνικό Τµήµα (Μ.Κ.Ο.) της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών του 30ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στα Καµένα Βούρλα 
α̟ό 18 έως 22 Ιουνίου. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας ότι “η αναφορά σε Μ.Κ.Ο. και η ασαφής 
σχέση των εκδηλώσεων µε το συνδικαλιστικό κίνηµα των εν ενεργεία ένστολων δεν του 
ε̟ιτρέ̟ουν να συµφωνήσει”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 505 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
α̟οµαγνητοφώνηση των ̟ρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, των Ε̟ιτρο̟ών, των Ηµερίδων και των Συνεδρίων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας το 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2118/23-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 16-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την α̟οµαγνητοφώνηση των ̟ρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, των Ε̟ιτρο̟ών, των Ηµερίδων και των Συνεδρίων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας το 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών και στην αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών 
̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότη του διαγωνισµού της εταιρεία «ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
Α.Ε.» σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 506 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της υ̟' αριθµ. 644/2014 α̟όφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµατος Ε΄ Τριµελούς). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
47211/182/23-04-2014 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν υ̟άρχει ενιαία έκφραση της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν 
διοικητικές ευθύνες, ενώ τόνισε ξανά την ανάγκη να α̟οτιµηθεί η οικονοµική 
κατάσταση της Π.Ε. Εύβοιας. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθεί σαφής 
τεκµηρίωση της κατάστασης α̟ό την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και την 
Νοµική Υ̟ηρεσία  Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 507 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά των µε αριθµ. 149/2012 και 150/2012 
α̟οφάσεων του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
47338/183/23-04-2014 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έθεσε ερωτήµατα σχετικά µε τους λόγους για τους 
ο̟οίους δόθηκαν τα συγκεκριµένα ̟ρόστιµα στους λιανο̟ωλητές, και σχετικά µε την 
έλλειψη υ̟οστήριξης α̟ό την ̟λευρά των υ̟ηρεσιών. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί κανένα ένδικο µέσο: 
1. κατά των µε αριθµ. 149/2012 και 150/2012 α̟οφάσεων του 2ου Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, διότι είναι ανέκλητες α̟οφάσεις και εκ του νόµου 
δεν ε̟ιτρέ̟εται η άσκηση ένδικου µέσου,  
2. κατά της µε αριθµ. 127/2012 α̟όφασης του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Χαλκίδας, διότι η έλλειψη αιτιολογίας σε α̟όφαση α΄ βαθµού δεν µ̟ορεί να καλυφθεί 
µε ο̟οιαδή̟οτε ̟ροσφυγή ή µε ̟αρα̟οµ̟ή σε έγγραφα ή µε σηµείωµα του δικηγόρου. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 508 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας και ε̟αναδηµο̟ράτησης του 
έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β΄ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
47360/2897/23-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
α) το α̟ό 23-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού  διαγωνισµού του 
έργου «Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β΄ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το ο̟οίο η δηµο̟ρασία α̟έβη 
άγονη, διότι καµία ̟ροσφορά δεν κατατέθηκε, 
β) την ε̟αναδηµο̟ράτηση του έργου του θέµατος µε τους ίδιους όρους. 
2. Oρίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως αρχή ̟ου θα διενεργήσει την 
διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής δηµο̟ρασίας και την δηµο̟ρασία.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 509 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ανοιχτού δηµόσιου 
διεθνούς διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης) 
και λι̟αντικών για τις ανάγκες  των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 612.540,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2126/23-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 3/23-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού δηµόσιου 
διεθνούς διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης) 
και λι̟αντικών για τις ανάγκες  των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 612.540,00€ µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, τα ο̟οία κατέθεσαν οι 
αναδειχθέντες µειοδότες, ̟ροκειµένου να γίνει η κατακύρωση της ̟ροµήθειας. 
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό: 
α) για το τµήµα, ̟ου αφορά την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης (αµόλυβδη 
βενζίνη και ̟ετρέλαιο κίνησης), στην εταιρεία «ΧΑΛΚΙΑΣ Α.Ε.», σύµφωνα µε την 
̟ροσφορά της, ήτοι ̟οσοστό έκ̟τωσης 0,15% ε̟ί της εκάστοτε µέσης τιµής λιανικής 
̟ώλησης, 
β) για το τµήµα, ̟ου αφορά την ̟ροµήθεια λι̟αντικών, στην εταιρεία «ΧΑΛΚΙΑΣ 
Α.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε την χαµηλότερη συνολική τιµή, ήτοι 8.512,98 χωρίς ΦΠΑ, 
γ) για το τµήµα, ̟ου αφορά την ̟ροµήθεια ̟ετρελαίου θέρµανσης στην εταιρεία «VD 
OIL ΕΠΕ», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της, ήτοι ̟οσοστό έκ̟τωσης 0,15% ε̟ί της 
εκάστοτε µέσης τιµής λιανικής ̟ώλησης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 510 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τρο̟ο̟οιηµένων τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης του έργου: 
«Καθαρισµός υλαίθου στη θέση ‘’Γουλά’’ και α̟ό γέφυρα Περιφερειακού – γέφυρα 
Ιτέας Κίρρας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.900,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
47344/2894/23-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ7ΛΗ-ΦΗΦ



 13

Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει την τρο̟ο̟οιηµένη διακήρυξη και την τρο̟ο̟οιηµένη ̟ερίληψη 
διακήρυξης του έργου «Καθαρισµός υλαίθου στη θέση ‘’Γουλά’’ και α̟ό γέφυρα 
Περιφερειακού – γέφυρα Ιτέας Κίρρας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.900,00 € µε 
Φ.Π.Α., σε εφαρµογή της α̟όφασης 487/04-10-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΥΟΞΤΒ-ΟΒ0)(ΦΕΚ Β 
2897/15-11-2013) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και της 
εγκυκλίου 33/2-12-2013 (Α∆Α ΒΛ0Χ1-ΠΚΛ) ΤΟΥ ΥΠΟΜΕ∆Ι , σύµφωνα µε τις ο̟οίες 
αναθεωρήθηκαν οι διακηρύξεις των έργων τύ̟ου Α και Β. 
Στα υ̟όλοι̟α τεύχη των έργου του θέµατος (̟ροϋ̟ολογισµός, τεχνική έκθεση, τιµολόγιο 
µελέτης, ειδική συγγραφή υ̟οχρεώσεων) δεν έγινε καµία τρο̟ο̟οίηση, και ισχύουν, 
ό̟ως είχαν εγκριθεί στην ̟ροηγούµενη υ̟΄αριθµ. 1468/2-12-2013 α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ως αρχή ̟ου θα διενεργήσει την 
διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής δηµο̟ρασίας και την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 511 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών κατά τη διάρκεια των 
Πανελληνίων Εξετάσεων 2013-2014, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
46288/2782/22-04-2014 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 ̟αρακάτω νέο δροµολόγιο για τη µεταφορά µε µικρό λεωφορείο 
δεκατριών (13) µαθητών της Γ’ Λυκείου Λ.Τ. Ερατεινής και ΓΕ.Λ. Γαλαξιδίου α̟ό τον 
Άγ. Νικόλαο στο ΓΕ.Λ. Ιτέας κι αντίστροφα, µόνο για τις ηµέρες διεξαγωγής των 
Πανελληνίων Εξετάσεων 2013-14, ως εξής: 
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ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. (€) 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. (€) 

 
 
 
 

ΑΓ. 
ΝΙΚΟ
ΛΑΟΣ 

–
ΕΡΑΤΕ
ΙΝΗ- 

ΓΑΛΑ
ΞΙ∆Ι - 
ΙΤΕΑ 

ΓΕΝ 
ΛΥΚ
ΕΙΟ 
ΙΤΕ
ΑΣ 

 Β/Θ
ΜΙΑ 

 
13 

∆ΙΠ
ΛΗ 

ΜΙΚ
ΡΟ 

ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ 

 
6:00΄/ 
12:00΄ 

 
 

94,20 

 
 

147,32 

 
 

166,47 
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2. Αναθέτει το ανωτέρω δροµολόγιο στην «ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.», η ο̟οία κατέθεσε 
την µε αριθµό ̟ρωτ. 212/17-04-2014 οικονοµική ̟ροσφορά, έναντι του ̟οσού των 
146,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 512 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος α̟ό διασταύρωση 
Θεοτόκου ̟ρος Πενταγιούς», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
47799/2918/24-04-2014 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/27-02-2014 και ΙΙ/5-03-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος α̟ό διασταύρωση 
Θεοτόκου ̟ρος Πενταγιούς», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00€ µε Φ.Π.Α., ̟ου 
αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των εγγυητικών ε̟ιστολών 
συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του έργου στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ», ̟ου ̟ροσέφερε 
έκ̟τωση ̟έντε τοις εκατό (5%). 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “το έργο του 
θέµατος δεν καλύ̟τει την ανάγκη της συγκεκριµένης ε̟ισκευής και ότι ̟ρέ̟ει να ε̟ανέλθουµε”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 513 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα 
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς, έτους 
2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,60 €  µε Φ.Π.Α..     

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2200/24-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) το υ̟΄αριθµ. 1/24-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για 
την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα 
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς, έτους 
2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,60 €  µε Φ.Π.Α., 
̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του µοναδικού 
συµµετέχοντα, ήτοι η υ̟ό σύσταση κοινο̟ραξία «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», 
β) τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 21, ̟αρ. η του Π.∆. 118/2007, µε την 

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ7ΛΗ-ΦΗΦ



 15

̟ροαναφερθείσα υ̟ό σύσταση κοινο̟ραξία, διότι η υ̟οβληθείσα ̟ροσφορά της 
κρίνεται ε̟αρκής και λαµβάνοντας ακόµη υ̟όψη: 
i) Ότι η ανώτερη ̟ροσφερόµενη τιµή δεν ̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει την τιµή 0,036 € ανά 
̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο (τιµή κατακύρωσης Προγράµµατος ∆ακοκτονίας 2012 & 
2013, ό̟ως ε̟ιβεβαιώνεται α̟ό ̟αραστατικά και τιµολόγια), σύµφωνα µε το άρθρο 13, 
̟αρ. 7 της αρ. ̟ρωτ. 1356/19-03-2014 Προκήρυξη του διαγωνισµού και   
ii) Λόγω του ε̟είγοντος του θέµατος αφού το  ̟ρόγραµµα της ∆ακοκτονίας στηρίζεται 
στις αρχές της ολοκληρωµένης διαχείρισης και είναι µεγάλης οικονοµικής σηµασίας. Η 
µη έγκυρη υλο̟οίησή του θα έχει ως συνέ̟εια την α̟οτυχία του Προγράµµατος και την 
υ̟οβάθµιση του ̟ροϊόντος. Για τους αγρότες της ̟εριοχής ο ελαιώνας είναι ̟νεύµονας 
ζωής και η καταστροφή του ελαιοκάρ̟ου θα ̟λήξει καίρια το ήδη ̟ενιχρό εισόδηµα 
τους.     
2. Ορίζει ηµεροµηνία α̟οσφράγισης του φακέλου της  οικονοµικής  ̟ροσφοράς  την   
6/05/2014 , ηµέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00 ̟.µ. στον ίδιο χώρο. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 514 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Βελτίωση ε̟ικίνδυνων τµηµάτων δρόµου Άγραφα – Αγία Κυριακή – όρια Νοµού 
Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 600.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 852/25-04-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή και το 
υ̟΄αριθµ. 1/4-04-2014 (θέµα 9ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
της Π.Ε. Ευρυτανίας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση 
ε̟ικίνδυνων τµηµάτων δρόµου Άγραφα – Αγία Κυριακή – όρια Νοµού Καρδίτσας», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, συνολικής δα̟άνης 617.338,54 ευρώ (̟εριλαµβανοµένων Γ.Ε. & Ο.Ε., 
α̟ροβλέ̟των, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), δηλαδή ε̟ι̟λέον του ̟οσού σε σχέση  µε την 
αρχική σύµβαση κατά 35.338,56 €, ̟ου αφορά µόνο την αναθεώρηση και όχι στις 
υ̟όλοι̟ες εργασίες ̟ου είναι σε ισοζύγιο. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 515 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Το̟οθέτηση στηθαίων 
ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 854/24-04-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή και το 
υ̟΄αριθµ. 1/4-04-2014 (θέµα 12ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
της Π.Ε. Ευρυτανίας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης των εργασιών του έργου: «Το̟οθέτηση 
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στηθαίων ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
ανάδοχου «ΤΡΑΝΤΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ Ε.∆.Ε.», µέχρι 30/09/2014. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 516 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της 1ης γιορτής ̟αραδοσιακών χορών του 
Συνδέσµου Ευρυτάνων Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2155/28-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης 800,00 €, για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της 1ης γιορτής ̟αραδοσιακών χορών του 
Συνδέσµου Ευρυτάνων Φθιώτιδας, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την 21η Ιουνίου 2014 στην 
Λαµία, στα ̟λαίσια του έργου «Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟οδοχής» της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της  Π.Σ.Ε. και συγκεκριµένα 
τις ̟ιστώσεις του Ε.Φ.01071, ΚΑΕ 9779 του Προγράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ έτους 2014.  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για αρµοδιότητα 
του Υ̟ουργείου Πολιτισµού, σχετικού σχεδιασµού του και ε̟ιδότησης, ειδικά αυτή την ε̟οχή µε 
τις συνεχιζόµενες ̟ερικο̟ές και ̟αρακρατήσεις α̟ό τους δήµους και τις ̟εριφέρειες ̟ου δεν 
υ̟άρχουν ουσιαστικές δυνατότητες”. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 517 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Το̟οθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1542/28-04-
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, κατά τη διάρκεια της ο̟οίας ε̟ισηµάνθηκε η 
αναγκαιότητα του έργου του θέµατος, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 15-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του 
έργου «Το̟οθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στον Ε∆Ε «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΨΗΣ», ο 
ο̟οίος ̟ροσέφερε έκ̟τωση 3 % στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης, ήτοι συνολική 
̟ροσφορά µε ΦΠΑ 67.900 €,  µολονότι κατά γενική οµολογία η δοθείσα έκ̟τωση είναι 
α̟αράδεκτα µικρή. 
   

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 518 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Κατασκευή 
γέφυρας ΜΠΕΛΕΫ στο Σ̟ερχειό ̟οταµό», ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
45835/1864/16-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και την ̟αροχή ̟εραιτέρω διευκρινίσεων α̟ό τον κ. 
Σ̟ύρο Παλαιο̟άνο, Ανα̟ληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου «Κατασκευή γέφυρας ΜΠΕΛΕΫ στο Σ̟ερχειό ̟οταµό», 
̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00€ µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία και το σύστηµα 
̟ροσφοράς µε ε̟ιµέρους ̟οσοστά έκ̟τωσης, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) τη δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή ̟ου 
θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 519 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 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. 5327/25-04-
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. 1/24-04-2014 ̟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..  
2. Κηρύττει άγονο τον διαγωνισµό, διότι καµία  εµ̟ρόθεσµη ̟ροσφορά δεν κατατέθηκε 
στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
3. Εγκρίνει την ̟ροσφυγή στη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης σύµφωνα µε τον Ν. 
2286/1995 άρθρο 2 ̟αρ. 12 & 13 και τα Π.∆. α) 60/2007 άρθρο 25 ̟αρ. α και β) 
118/2007 άρθρο 21, χωρίς δηµοσίευση και χωρίς καµία τρο̟ο̟οίηση των όρων της 
αρχικής διακήρυξης µετά α̟ό ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λόγω του 
ε̟είγοντος.  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 520 
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ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» ενώ̟ιον του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας (συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως 
και αιτήσεως αναστολής κατά της Ανώνυµης Εταιρείας “3K ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
48264/196/25-04-2014 έγγραφο του γραφείου της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Χαλκίδας Θαλασσινού Ελένη του Αντωνίου, Σαλονικιού 4 Χαλκίδα, και Α.Μ. 263 του 
∆ικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας ̟ροκειµένου: 
Να ̟αρασταθεί και να εκ̟ροσω̟ήσει το Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία «Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας», ̟ου εδρεύει στη Λαµία Φθιώτιδας, οδός Υψηλάντη αρ. 1 και 
εκ̟ροσω̟είται νόµιµα, ως καθολικό διάδοχο του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία 
«Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Ευβοίας» (Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας, για την συζήτηση: 1) Της α̟ό 15-
4-2013 αιτήσεως αναιρέσεως, µε αριθµό κατάθεσης 1688/19-4-2013 του Ν.Π.∆.∆. µε την 
ε̟ωνυµία «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ̟ου εδρεύει στη Λαµία Φθιώτιδας, οδός 
Υψηλάντη αρ. 1 και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα, ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.∆.∆. µε την 
ε̟ωνυµία «Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Ευβοίας» (Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) κατά της Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «3Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», η ο̟οία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγ. Λαύρας αρ. 86, νόµιµα 
εκ̟ροσω̟ούµενη, και ̟ερί αναιρέσεως της µε αριθµό 1021/2012 α̟όφασης του ΣΤ΄ 
Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά και 2) της α̟ό 23-4-2014 
αιτήσεως αναστολής, µε αριθµό κατάθεσης 135/23-4-2014  του Ν.Π.∆.∆. µε την 
ε̟ωνυµία «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ̟ου εδρεύει στη Λαµία Φθιώτιδας, οδός 
Υψηλάντη αρ. 1 και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα, ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.∆.∆. µε την 
ε̟ωνυµία «Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Ευβοίας» (Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) κατά της Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «3Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», η ο̟οία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγ. Λαύρας αρ. 86, νόµιµα 
εκ̟ροσω̟ούµενη, και ̟ερί αναστολής της µε αριθµό 1021/2012 α̟όφασης του ΣΤ΄ 
Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά και υ̟ογράψει και καταθέσει το 
σχετικό υ̟όµνηµα, ως και τα σχετικά έγγραφα και εν γένει ̟ράξει ό,τι ̟ρέ̟ει,  
̟ροκειµένου να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης και η αίτηση αναστολής, ό̟ως ε̟ίσης 
να ̟ροβεί και σε κάθε άλλη εργασία ε̟ί του θέµατος ενώ̟ιον οιασδή̟οτε Αρχής µέχρι 
να ̟εραιωθεί η υ̟όθεση αυτή.  
2. Εγκρίνει όλες τις διαδικαστικές ̟ράξεις της εντολοδόχου δικηγόρου, τις ο̟οίες έχει 
ήδη διενεργήσει, ως α̟όλυτα ορθές και έγκυρες. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διατηρώντας, ωστόσο, αρκετές 
ε̟ιφυλάξεις ως ̟ρος το θέµα γενικά. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 521 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη α̟όφασης ε̟ί ένστασης της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης “ΕΥΒΟΚΑΤ 
Α.Ε.”, αναδόχου του έργου: «Βελτίωση οδού Αφράτι - Πισσώνας», Π.Ε. Εύβοιας κατά 
της αριθµ. 22570/1078/24-02-2014 α̟όφασης έκ̟τωσης. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 45912/2073/Φ. 
Έργου/28-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και το υ̟΄ 
αριθµ. 3/14-04-2014 (θέµα 4ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Α̟οδέχεται την α̟ό 10-03-2014 ένσταση της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης “ΕΥΒΟΚΑΤ 
Α.Ε.”, αναδόχου του έργου: «Βελτίωση οδού Αφράτι - Πισσώνας», Π.Ε. Εύβοιας κατά 
της αριθµ. 22570/1078/24-02-2014 α̟όφασης έκ̟τωσής της α̟ό την ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Εύβοιας. 
2. Άρει την υ̟’ αριθµ. 22570/1078/24-02-2014 α̟όφαση έκ̟τωσης της αναδόχου 
εταιρείας, διότι η ̟ορεία εξέλιξης των εργασιών ̟αρουσίασε σηµαντική βελτίωση, ώστε 
να ̟ιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και η έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
3. Χορηγεί ̟αράταση ̟ροθεσµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 61, ̟αρ.2γ του ν. 3669/2008, 
ήτοι χωρίς αναθεώρηση και τις ̟ροβλε̟όµενες ̟οινικές ρήτρες. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “η διαδικασία ̟ου ̟ροηγήθηκε δηµιουργεί ερωτηµατικά 
για το αν υ̟ήρξε συγκεκριµένο σχέδιο άσκησης ̟ιέσεων σε βάρος του αναδόχου. Ποιος τα 
α̟οφάσισε και ̟ώς τα υλο̟οίησε; Ερωτηµατικά υ̟άρχουν και για την διατύ̟ωση ̟ρότασης 
έκ̟τωσης, όταν το 85% του έργου έχει γίνει και το τεχνικό συµβούλιο εκφράζεται µε ̟ολύ 
συγκεκριµένο τρό̟ο”. Τελειώνοντας ο κ. Χρονάς ζήτησε τη γνώµη του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ο Γενικός ∆ιευθυντής Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας να ελέγξει τη διοικητική διαδικασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 522 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟άνης για την κάλυψη µισθοδοσίας α̟ό ίδιους ̟όρους, λόγω 
α̟όσ̟ασης υ̟αλλήλου α̟ό το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού στο Γραφείο 
Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1680/28-04-
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 την δα̟άνη 13.350,00 €, για την κάλυψη µισθοδοσίας α̟ό ίδιους ̟όρους, λόγω 
α̟όσ̟ασης υ̟αλλήλου α̟ό το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού στο Γραφείο 
Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ευρυτανίας, σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω 
̟ίνακα: 
 

Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

073 0211 Βασικός µισθός 9.100,00 € 
073 0213 Οικογενειακή ̟αροχή 450,00 € 

    073 0228 
Ε̟ίδοµα ̟ροβληµατικών και ̟αραµεθόριων 
̟εριοχών 

 900,00 € 
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    073 0291 Εισφορές ΙΚΑ 2.900,00 € 
  ΣΥΝΟΛΟ 13.350,00 

 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς διερωτώµενος “τι σκο̟ιµότητα εξυ̟ηρετεί η 
συγκεκριµένη α̟όσ̟αση, ̟ώς, ̟ού και ̟ότε τεκµηριώθηκε”.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 523 
 
ΘΕΜΑ 24ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας»  ενώ̟ιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας (µεταβατική έδρα 
Καρ̟ενησίου). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1539/24-04-
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 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Καρ̟ενησίου Φωτεινή Φουρλιά του Σταύρου (Α.Μ.∆.Σ.Ε 40, ∆ιεύθυνση: Ζαχαρία 
Πα̟αντωνίου 6 & Κ. Σακκαλή, Τ.Κ. 36100 Καρ̟ενήσι, τηλ: 2237080988, κιν.: 
6976134245), στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο 
Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας (µεταβατική έδρα Καρ̟ενησίου), στη 
δικάσιµο της 27-06-2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 ̟µ. και σε κάθε µετ΄ αναβολή 
δικάσιµο, ̟ροκειµένου να ̟αραστεί στην ̟εραιτέρω  συζήτηση, µετά την έκδοση της 
υ̟΄ αριθµ.12/2014 ̟ροδικαστικής α̟όφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαµίας (µεταβατική έδρα Καρ̟ενησίου,) η ο̟οία διατάσσει ̟ροδικαστικά θέµατα 
α̟όδειξης, τα ο̟οία θα διεκ̟εραιώσει η αρµόδια υ̟ηρεσία µε τις συµβουλές και την 
υ̟όδειξη της ως άνω δικηγόρου και να υ̟ερασ̟ίσει τα έννοµα συµφέροντα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά της υ̟΄αριθµ. κατ. 401/22-12-2006 αγωγής των 
Σεραφείµ Αλατάρη κ.λ.̟., συντάσσοντας και καταθέτοντας υ̟όµνηµα και να ̟ράξει 
οτιδή̟οτε άλλο χρειαστεί στα ̟λαίσια αυτής της δίκης κατά την κρίση της, για να 
υ̟οστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος αντίκρουση 
της άνω αγωγής.  
Το ύψος της αµοιβής του εντολοδόχου δικηγόρου καθορίζεται σύµφωνα µε το ̟οσό 
αναφοράς του γραµµατίου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Καρ̟ενησίου ̟λέον Φ.Π.Α. και 
έξοδα.  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, ζητώντας ̟ριν α̟ό όλα να 
α̟οσαφηνιστεί τι ζητά µε την αγωγή του ο ενιστάµενος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 524 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικού 4 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης των Α̟οτελεσµάτων για 
την ανάθεση, κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης, τεσσάρων (4) νέων δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης για τις Πανελλήνιες εξετάσεις των µαθητών 
της  Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2013-2014». 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1679/28-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την 
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Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 4/11-04-2014 ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης των 
Α̟οτελεσµάτων για την ανάθεση, κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης, τεσσάρων (4) νέων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης για τις 
Πανελλήνιες εξετάσεις των µαθητών της  Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το 
σχολικό έτος 2013-2014». 
2. Αναθέτει τα ̟αρακάτω δροµολόγια, ως εξής: 
 

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟ.  

ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΚΑΤΑΚΥΡ

ΩΣΗΣ 
 € 

1 ΚΕ∆ΡΑ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ  ΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 

58,80 € 
ΚΑΠΟΥΛΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
58,70 € 

 

2 

ΑΝΩ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜ

ΟΣ – 
ΤΣΟΥΚΑ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 1ου  

ΕΠΑΛ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

147,00 € 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ

ΤΩΝ ΤΑΞΙ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 
137,90 € 

3 
ΚΟΡΙΤΣΑ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝ. 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

109,20 € 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ

ΤΩΝ ΤΑΞΙ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 
104,90 € 

4 
∆ΥΤΙΚΗ 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 1ου  

ΕΠΑΛ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

92,40 € 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ

ΤΩΝ ΤΑΞΙ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 
89,88 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 525 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟ρακτικού ΙΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση 
εκ̟όνησης της µελέτης «Το̟ογραφική µελέτη για τη χάραξη λιµενικών ζωνών σε 
λιµένες του νοµού Φθιώτιδας», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 61.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
49243/3612/29-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. ΙΙΙ/16-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης «Το̟ογραφική µελέτη για τη χάραξη λιµενικών ζωνών 
σε λιµένες του νοµού Φθιώτιδας», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 61.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου 
αφορά στον έλεγχο των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
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2. Αναθέτει την εκ̟όνηση της µελέτης του θέµατος στο µελετητικό γραφείο 
«ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» (διαγωνιζόµενος Νο 2), το ο̟οίο συγκέντρωσε την 
µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία και κατέθεσε την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό 
οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά, (̟αρ. 22.2 του άρθρου 22 της οικείας ̟ροκήρυξης), 
σύµφωνα µε την ο̟οία το ̟οσοστό έκ̟τωσης είναι 60% και ε̟οµένως το ̟οσό της 
σύµβασης ανέρχεται σε 19.605,00 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 526 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου 
του έργου: «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 Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.431,76 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 160/29-04-2014 
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 
Εγκρίνει: 
1. το α̟ό 28-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου 
του έργου: «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 Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.431,76 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του µοναδικού υ̟οψηφίου αναδόχου, 
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στην ε̟όµενη φάση της αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών µε την µοναδική συµµετέχουσα εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τα Τµήµατα Α έως και ∆ του Πίνακα 1 του 
Παραρτήµατος Α, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη αριθµ. 2/2014, διότι η ανωτέρω µία 
υ̟οβληθείσα ̟ροσφορά κρίνεται ε̟αρκής και δεν δύναται ο διαγωνισµός να κριθεί 
άγονος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 527 
 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου 
του έργου: «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. 161/29-04-2014 
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 
Εγκρίνει: 
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1. το α̟ό 28-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου 
του έργου: «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., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
υ̟οψηφίων αναδόχων, 
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στην ε̟όµενη φάση της αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών µε τoυς ̟αρακάτω υ̟οψήφιους αναδόχους: 
- «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ν. Εύβοιας» για τα Τµήµατα Α, Β, Γ, ∆ του 
Πίνακα 1 του Παραρτήµατος Α, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη αριθµ 1/2014 και 
- «Αγροτικός Συνεταιρισµός Κύµης» για το Τµήµα Ε του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος 
Α, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη αριθµ. 1/2014, 
διότι οι υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές τους κρίνονται ε̟αρκείς και δεν δύναται ο 
διαγωνισµός να κριθεί άγονος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 528 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟ανών για την ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. α) 1668, 
1667/15-04-2014, β) 1623/29-04-2014, γ) 1687/29-04-2014 και δ) 1666, 1665/29-04-0214 
έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας, 
ως εξής: 
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 1η εντολή ̟ληρωµής του έργου 
«Προµήθεια και µεταφορά άλατος» 

ΚΑΕ  9771   

ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
ΕΥΡΥΠΙ∆ΗΣ 

13.503,73€ 

2 2η εντολή ̟ληρωµής του έργου 
«Προµήθεια και µεταφορά άλατος» 

ΚΑΕ  9771 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
ΕΥΡΥΠΙ∆ΗΣ 

26.003,67€ 

3 ∆α̟άνη ̟ου αφορά το έργο 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 

συντήρηση του οδικού δικτύου στα 
όρια του ∆ήµου Καρ̟ενησίου 
(∆ιαµορφωτήρας- Ισο̟εδωτής 

Grader) α̟ό 120HP έως 160 HP 
Κ.Α.Ε. 9771 

ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

10.642,70€ 

4 ∆α̟άνη ̟ου αφορά σε ε̟ιχορηγήσεις 
για εισφορές στο ΙΚΑ και λοι̟ούς 

ασφαλιστικούς οργανισµούς για τους 
µήνες Μάρτιο, Α̟ρίλιο, Μάιο, και 

Ιούνιο 2014 

 26.795,48€ 
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Κ.Α.Ε. 9412 
5 1η εντολή ̟ληρωµής του  έργου 

«Προµήθεια χρώµατος 
διαγράµµισης» 

Κ.Α.Ε. 9771 

ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
Α.Ε. 

41.500,20€ 

 
2. Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης σχετικά µε την ̟ληρωµή των ̟αρακάτω 
λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροκειµένου το θέµα να ε̟ανεισαχθεί σε 
ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε νέα αιτιολογηµένη εισήγηση και µε 
ακριβή χρονολογικό ̟ροσδιορισµό, όσον αφορά στις έκτακτες ανάγκες.                                    
 

1 1η εντολή ̟ληρωµής του έργου 
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 
και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 

Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9771 

ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15.000,00€ 

2 1η εντολή ̟ληρωµής του έργου 
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 
και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 

Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9771 

ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

24.108,00€ 

3 1η εντολή ̟ληρωµής του έργου 
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 
και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 

Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9771 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 15.500,00€ 

4 1η εντολή ̟ληρωµής του έργου 
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 
και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 

Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9771 

ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

11.808,00€ 

5 1η εντολή ̟ληρωµής του έργου 
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 
και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 

Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9771 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6.800,00€ 

6 1η εντολή ̟ληρωµής του έργου 
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 
και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 

Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9771 

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

14.200,00€ 

7 1η εντολή ̟ληρωµής του έργου 
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 
και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 

Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9771 

ΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 12.300,00€ 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 529 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 1959/29-
04-2014 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 χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.) σε βάρος των 
̟ιστώσεων του ̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2014, ως εξής: 
α) ̟οσού 400,00 €, στο όνοµα της υ̟ολόγου Πέ̟̟α Θεοφανώς, υ̟αλλήλου της ∆/νσης 
∆/κου – Οικ/κου, για την κάλυψη των δα̟ανών διακίνησης της αλληλογραφίας µε την 
υ̟ηρεσία Πόρτα-Πόρτα. 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 Κ.Α.Ε. 823.  
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η  31-12-2014. 
β) ̟οσού 50.000,00 €, στο όνοµα του υ̟ολόγου Καλαντζή Ιωάννη, υ̟αλλήλου της 
∆/νσης ∆/κου – Οικ/κου, για την καταβολή δα̟ανών φωτισµού και κίνησης των 
υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας. 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 Κ.Α.Ε. 832.  
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η  31-12-2014. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 530 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για συµµετοχή της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» στη Συνέλευση των Ευρω̟αϊκών Περιφερειών – Assembly of 
European Regions (AER) για το έτος 2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2182/29-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 7.638,00 €, ̟ου α̟οτελεί ετήσια 
εισφορά για τη συµµετοχή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στη Συνέλευση των 
Ευρω̟αϊκών Περιφερειών – Assembly of European Regions (AER) για το έτος 2014,  
σύµφωνα µε την αριθµ. 175/2013 α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για το έτος 
2014. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 2611. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “µε δεδοµένο τον χαρακτήρα 
της Ε.Ε., τί̟οτα δεν ̟εριµένουµε α̟ό την συνεννόηση και τον συντονισµό των ̟εριφερειών σε 
όφελος του λαού”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 531 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για συµµετοχή της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» στη ∆ιάσκεψη των Α̟οµακρυσµένων Παράκτιων Περιφερειών της 
Ευρώ̟ης – Conference of Peripheral maritime Regions of Europe (CPMR) για το έτος. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2183/29-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 11.921,00 €, ̟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. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “µε δεδοµένο τον χαρακτήρα 
της Ε.Ε., τί̟οτα δεν ̟εριµένουµε α̟ό την συνεννόηση και τον συντονισµό των ̟εριφερειών σε 
όφελος του λαού”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 532 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 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 Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α..       

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2248/29-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/28-04-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 
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 Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά 
στην α̟οσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων 
αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότη της ̟ροµήθειας την εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» µε 
τιµή ̟ροσφοράς 1,050 € ανά αναρτηµένη ̟αγίδα χωρίς Φ.Π.Α., διότι ̟αρείχε την 
οικονοµικότερη ̟ροσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟ροκήρυξη 2/2014, Αρ. 
Πρωτ. 1358/19-03-2014 (Α∆Α: ΒΙΞ47ΛΗ-ΒΨΝ). 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει αφού ̟ροσκοµιστούν α̟ό τον µειοδότη τα 
δικαιολογητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 6, ̟αρ. 2, του Π.∆. 118/2007. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 533 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας και ορισµός νέας ηµεροµηνίας 
δηµο̟ράτησης του έργου: «∆ιευθέτηση  άνω ρου Βοιωτικού Κηφισσού Ν.Α. Βοιωτίας. 
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Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών εργασιών στον ̟οταµό Κηφισσό», Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 490.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1538/29-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το α̟ό 29-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «∆ιευθέτηση  άνω 
ρου Βοιωτικού Κηφισσού Ν.Α. Βοιωτίας. Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών εργασιών στον 
̟οταµό Κηφισσό», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 490.000,00 €, σύµφωνα µε το ο̟οίο 
η δηµο̟ρασία α̟έβη άγονη, διότι καµία ̟ροσφορά δεν κατατέθηκε, 
2. την ε̟αναδηµο̟ράτηση του έργου στις 21 Μαΐου 2014, ηµέρα Τετάρτη. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 534 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2188/29-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε. Παρατηρήσεις 

1 Βελτίωση συνθηκών 
λειτουργίας του 
αντλιοστασίου 

Βίστριζας 

Α. ΣΕΙΝΤΟΣ & 
ΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Ε.Ε 

20.000,00 9776 Α̟οφ.959/13 Ο.Ε. 
(Α∆Α:ΒΛΩΕ7ΛΗ-
12Ψ), ΣΎΜΒΑΣΗ 

20.000,00 € 
2 Τουριστική ̟ροβολή 

Π.Σ.Ε. (οδοι̟ορικά 
έξοδα υ̟αλλήλου για 
την συµµετοχή στην 
τουριστική έκθεση 
Philoxenia 2013) 

Πέ̟̟ας 
Νικόλαος 

773,76 9899 Α̟οφ. 193/2013 
Περ/κού 

Συµβουλίου (Α∆Α: 
ΒΛΛΠ7ΛΗ-ΕΤΚ), 

Α̟οφ.1255/13 Ο.Ε. 
(Α∆Α:ΒΛΛΜ7ΛΗ-

01Α) 
3 3η εντολή 

«Το̟οθέτηση 
κιγκλιδωµάτων, 

στηθαίων ασφαλείας 
και κατακόρυφη 

σήµανση στο 
ε̟αρχιακό οδικό 

Βασίλειος 
Καψής 

46.211,10 9771  
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δίκτυο» 

4 13η εντολή «Οδός 
Γλύφας – Φανός Ν.Α. 

Φθιώτιδας» 

∆ΙΑΚΤΩΡ ΑΕ 124.438,3
0 

9453  

                                             
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 535 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας και ορισµός νέας ηµεροµηνίας 
δηµο̟ράτησης του έργου: «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών 
για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. 
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.800.000,00 €.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1705/29-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το α̟ό 29-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση, 
α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
στο εθνικό και ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.800.000,00 €, σύµφωνα µε το ο̟οίο η δηµο̟ρασία α̟έβη άγονη, διότι καµία 
̟ροσφορά δεν κατατέθηκε, 
2. την ε̟αναδηµο̟ράτηση του έργου στις 20 Μαΐου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
̟.µ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 της διακήρυξης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 536 

 
Σ΄αυτό το σηµείο εξήλθε της αίθουσας συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Πα̟αργύρης. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής 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. 49117/215/29-
04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 3/28-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου 
µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2014», ̟ου αφορά στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών 
των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότες: 
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» την εταιρεία 
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«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. 124ο χλµ Π.Ε.Ο Αθηνών – ∆ελφών, 32100 Λιβαδειά», αφού η 
υ̟οβληθείσα ̟ροσφορά της είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
(̟ροϋ̟ολογισµός έργου 405.000,00 € µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ̟λέον Φ.Π.Α 
93.150,00 € και συνολικά 498.150,00 €). Η οικονοµική ̟ροσφορά του ̟ροσφέροντα 
ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ̟ενήντα ευρώ (392.850,00 €) 
µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ,Π.Α  ή τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσια ̟έντε 
ευρώ  (483.205,00 €), συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
β) για το Τµήµα Β «∆ιενέργεια αεροψεκασµών για την κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών µε 
την µέθοδο της ̟ρονυµφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» την εταιρεία 
«∆ηµήτριος Πρέντζας (Air 1)», αφού η υ̟οβληθείσα  ̟ροσφορά της είναι σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης (̟ροϋ̟ολογισµός έργου 70.000,00 € µη συµ̟εριλ-
αµβανοµένου Φ.Π.Α., ̟λέον Φ.Π.Α 16.100,00 € και συνολικά 86.100,00 €). Η οικονοµική 
̟ροσφορά του ̟ροσφέροντα ανέρχεται σε εξήντα ε̟τά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννιά 
ευρώ και είκοσι ε̟τά λε̟τά (67.829,27 €) µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  ή ογδόντα 
τρείς χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (83.430,00 €), συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 
Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 19 της 1 
∆ΑΟ/2014, τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν οι ανωτέρω εταιρείες, µετά α̟ό έγγραφη 
ειδο̟οίηση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 537 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ̟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. 5559/29-04-
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: 
α) το υ̟΄αριθµ. 1/29-04-2014 ̟ρακτικό 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., ̟ου 
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών των 
υ̟οψήφιων αναδόχων, 
β) τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών µε τις κάτωθι εταιρείες: 
i) «ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε., Τ.Κ. 353 00 -  
ΣΤΥΛΙ∆Α» , για την ̟εριοχή Β΄ και 
ii) «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε., Τ.Κ. 352 00 - 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ», για την ̟εριοχή Α΄,  
καθώς και οι δύο υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές τους κρίνονται ε̟αρκείς. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ε̟ανέφερε το ζήτηµα της δηµόσιας υ̟ηρεσίας ως 
συµφερότερης λύσης µε καλύτερα ε̟ιδιωκόµενα α̟οτελέσµατα. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 538 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «Κατασκευή 
αρδευτικού αγωγού στο Τ.Κ. Βαρδατών», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
49399/3618/29-04-2014 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 κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στο Τ.Κ. Βαρδατών», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει τον διαγωνισµό. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για δηµοτικό έργο. 
Πρέ̟ει να υ̟άρξει κριτήριο για το ̟οια έργα είναι δηµοτικά και ̟οια ̟εριφερειακής 
αρµοδιότητας…Η άρδευση α̟αιτεί ευρύτερο σχεδιασµό και κατ΄αρχήν εκτιµάται σαν   
̟εριφερειακής αρµοδιότητας”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 539 
 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 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. 
46625/2814/22-04-2014 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: 
α) το υ̟΄αριθµ. 1/15-04-2014 ̟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 συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών των 
υ̟οψηφίων αναδόχων, 
β) την συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών για τα τµήµατα 17, 35, 37 και 46 µε τους ̟αρακάτω συµµετέχοντες: 
- ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας  
- Κατσαρέλης  Κων/νος του Αθανασίου,  
- Σιψάκος  Γεώργιος του Ιωάννη,  
- Μ̟ρούµας Γεώργιος του Σ̟υρίδωνα.  
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2. Ορίζει ηµεροµηνία α̟οσφράγισης των οικονοµικών ̟ροσφορών την 09/05/2014, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 ̟.µ. στον ίδιο χώρο. 
3. Εγκρίνει την µαταίωση των α̟οτελεσµάτων του ανοικτού διαγωνισµού και την 
ε̟ανάληψή του, για τα τµήµατα α̟ό 1-16, 18-34, 36, α̟ό 38-45 και 47, µε τους ίδιους 
όρους και στον ίδιο τό̟ο και χώρο, γιατί δεν υ̟άρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών ούτε 
̟ροηγούµενων διαγωνισµών, ούτε της αγοράς ̟ου να ε̟ιβεβαιώνονται µε 
̟αραστατικά, ό̟ως ορίζει η ̟αρ. η  του άρθρου 21  του Π.∆. 118/2007. Τούτο συµβαίνει 
ε̟ειδή στον νοµό Φωκίδας τα τελευταία χρόνια ̟αρουσιαζόταν µοναδικός ανάδοχος το 
ΚΤΕΛ Φωκίδας. Ε̟ίσης, δεν υ̟άρχουν συγκριτικά στοιχεία δροµολογίων ̟αρελθόντων 
ετών, διότι αυτά έχουν τρο̟ο̟οιηθεί εντελώς, λόγω κατάργησης σχολείων, µείωσης 
δροµολογίων, συνδυασµού δροµολογίων, µείωσης των τιµών αυτών κ.λ.̟.). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 540 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύ̟ωσης (µελάνια) και φωτοτυ̟ικού χαρτιού για 
τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκ̟αίδευσης»,  ̟ροϋ̟ολογισµού 58.000,00 € µε Φ.Π.Α..                   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
49461/2795/29-04-2014 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. την διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής 
ύλης, υλικών εκτύ̟ωσης (µελάνια) και φωτοτυ̟ικού χαρτιού για τις ανάγκες των 
Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης»,  
̟ροϋ̟ολογισµού 58.000,00 € µε Φ.Π.Α.,                  
2. τoυς όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο στο 
ως άνω έγγραφο σχέδιο.  
Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού φορέα  02073 και τον ΚΑΕ 1111. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 541 

 
ΘΕΜΑ 42ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1149/14-10-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάθεσης δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2195/29-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 1149/14-10-2013 α̟όφασή της ̟ερί ανάθεσης δροµολογίων 
µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ως ̟ρος τον ΚΑΕ ̟ου θα 
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βαρύνει η δα̟άνη των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, α̟ό το 
εσφαλµένο «ΚΑΕ 0871» στο ορθό «ΚΑΕ 0821». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 542 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή ̟εζοδροµίων στο νέο δηµ. Σχολείο Τ.Κ. Αχινού ∆ήµου Στυλίδας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
49285/3614/29-04-2014 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 κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει το α̟ό 29-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή ̟εζοδροµίων στο νέο δηµ. Σχολείο Τ.Κ. Αχινού ∆ήµου Στυλίδας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € 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 του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΤΣΩΝΗ Μ. ΟΛΓΑ» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τριάντα εννέα 
τοις εκατό (39,00%). 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς εµµένοντας στην αρχική το̟οθέτησή του, ό̟ως 
αυτή α̟οτυ̟ώθηκε στην υ̟΄αριθµ. 302/17-03-2014 α̟όφαση της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 543 
 
ΘΕΜΑ 44ο: 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. 2173/29-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α. την δα̟άνη και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης για µισθοδοτικές αµοιβές, 
ασφαλιστικές εισφορές, αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, ως 
κατωτέρω:  
 

1 Την δα̟άνη για την ̟ληρωµή εκλογικής α̟οζηµίωσης των 
υ̟αλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ου ασχολούνται µε την 
διενέργεια των ̟εριφερειακών και δηµοτικών εκλογών στις 
18/05/2014 και των ε̟αναλη̟τικών τους αλλά και των 
ευρωεκλογών στις 25/05/2014 

 
200.000,00 
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ΕΦ 01073  ΚΑΕ 5262 

2 Την δα̟άνη για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας ειδών καθαρισµού 
για την ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης της Π.Ε. 
Φθιώτιδας 
ΕΦ 01073  ΚΑΕ 1231 

 
385,00 

3 Την δα̟άνη για την ̟ληρωµή εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ 
αιρετών  της Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ 01073  ΚΑΕ 0291 

 
10.000,00 

4 Την δα̟άνη για την ̟ληρωµή εργοδοτικών εισφορών αιρετών 
και υ̟αλλήλων σε λοι̟ούς ασφαλιστικούς οργανισµούς της 
Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ 01073  ΚΑΕ 0292 

 
10.000,00 

5 Την δα̟άνη για την ̟ληρωµή αµοιβών για συντήρηση και 
ε̟ισκευή λοι̟ού εξο̟λισµού όλων των υ̟ηρεσιών  της Π.Ε. 
Φθιώτιδας 
ΕΦ 01073  ΚΑΕ 0869 

 
4.000,00 

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

1 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για 
τις ανάγκες του οχήµατος ΚΗΗ 2715, της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  1321 

 
80,00 

2 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για 
τις ανάγκες του οχήµατος ΜΕ 91690, της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  1321 

 
150,00 

3 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟ιβατικού 
αυτοκινήτου ΚΗΗ 2715, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  0861 

 
345,00 

4 Την ̟ληρωµής δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟ιβατικών 
αυτοκινήτων ΚΗΗ 2712, ΚΗΗ 2713, ΚΥ 9841 και ΚΗΗ 2785, 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  0861 

 
100,00 

5 Την ̟ληρωµής δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για 
τις ανάγκες του µηχανήµατος ΜΕ 5572,  της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  1321 

 
830,00 

6 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για 
τις ανάγκες του µηχανήµατος ΜΕ 5576, της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  1321 

 
770,00 

7 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για 
τις ανάγκες των οχηµάτων ΚΗΗ 2784, ΚΗΗ 2787 και ΚΗΗ 
2786, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 
930,00 
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ΕΦ  01073 ΚΑΕ  1321 
8 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για το µηχάνηµα  

ΜΕ 5572, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  0861 

 
984,00 

9 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για το µηχάνηµα 
ΜΕ 5592, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  0861 

 
995,00 

10 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για το µηχάνηµα  
ΜΕ 5594, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  0861 

 
890,00 

11 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για service  του ΚΗΗ 2721 αυτοκινήτου 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861, 1321 1511 

780,00 

12 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την µεταφορά µαθητών για τους 
µήνες Σε̟τέµβριο – Οκτώβριο - Νοέµβριο 2013, σύµφωνα µε 
τον ̟αρακάτω ̟ίνακα:  
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  0821    

 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ –ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 2357/25-04-2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆/ΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΕ 0821  ΕΦ 01.073 

Α/Α 

Α/Α 
∆ΡΟΜΟ- 
ΛΟΓΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

1 11.1 Προβό̟ουλος Παναγιώτης           1.797,83 €    
 11.2 Προβό̟ουλος Παναγιώτης           2.705,22 €              4.503,05 €  

2 59 Ποζιος Γεώργιος          7.593,60 €              7.593,60 €  

 65.1 Χατζηχρήστος Ηλίας           1.572,96 €    

3 65.2 Χατζηχρήστος Ηλίας              407,93 €    

 65.3 Χατζηχρήστος Ηλίας              759,36 €              2.740,25 €  

4 102.1 Σταµέλος ∆ηµήτριος           1.739,95 €    

 102.2 Σταµέλος ∆ηµήτριος           1.932,30 €              3.672,25 €  

5 107 Γουργιώτης Χρήστος           2.834,04 €              2.834,04 €  

6 111.1 Μ̟αµ̟αλιούτας Αθανάσιος           3.800,19 €    

 111.2 Μ̟αµ̟αλιούτας Αθανάσιος           1.481,43 €              5.281,62 €  
7 132 Κατσαµ̟εκης Αργυρης  1.281,42 €  1.281,42 € 
8 137 Σταθαρας Βασίλειος 1.128,87 € 1.128,87 € 
9 147 Τεµ̟λαλεξης Γεώργιος  640,71 €  640,71 € 
10 148 Μ̟εκιάρης Νικόλαος          949,20 €          949,20€  
ΣΥΝΟΛΟ 30.625,01 €  30.625,01€ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 544 
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ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
46917/2850/22-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.) σε βάρος του 
̟ροϋ̟ολογισµού της Π.Ε. Φωκίδας, ̟οσού 72,00 €, στο όνοµα του υ̟ολόγου 
Κουτρολίκου Ιωάννη, υ̟αλλήλου του Τµήµατος Μηχανολογικού Εξο̟λισµού της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, για την 
̟ληρωµή ̟αραβόλων ΚΤΕΟ για τα υ̟ηρεσιακά αυτοκίνητα ΚΗΥ 7901, ΚΗΥ 7933. 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0899 του Ε.Φ 073.  
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η  31-12-2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 545 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
46913/2849/22-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 
 
1. ̟οσό 4.384,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 24 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, Αγροτικής Οικονοµίας  για τους µήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Α̟ρίλιο,  
2. ̟οσό 385,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
µελανιών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ), 
3. ̟οσό 187,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
τόνερ της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ), 
4. ̟οσό 260,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
2 τόνερ του τµήµατος Γραµµατείας της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (ΦΑΝ 
Ι∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ), 
5. ̟οσό 690,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
4 τόνερ HP LASERJET 1020-1022 και µελάνια µαύρα και έγχρωµα για τον εκτυ̟ωτή hp 
colorjet pro 8100 του γραφείου της κας Αντι̟εριφερειάρχη (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ), 
6. ̟οσό 246,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
µελανιών της ∆/νσης Μεταφορών του τµήµατος ΚΤΕΟ  (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ), 
7. ̟οσό 337,99 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871, για την ̟ληρωµή εξόδων του 
δικηγόρου Παλούκη Ευάγγελου για ̟αράσταση στο διοικητικό εφετείο Πειραιά,  
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8. ̟οσό 79,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826, για την ̟ληρωµή 
Λογαριασµού Vodafone α̟ό 11/6/14 έως 10/4/14, 
9. ̟οσό 238,56 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆ΕΗ,  
10. ̟οσό 22.699,02 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 07 ΚΑΕ 9412, για την ̟ληρωµή 
εργοδοτικών εισφορών των α̟ασχολουµένων στην Π.Ε. Φωκίδας στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕ∆,  
11. ̟οσό 389,28 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 3199, για την ̟ληρωµή στον 
ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α ΚΩΝ/ΝΟ (λόγω εκ ̟αραδροµής κατάθεσης τελών χρήσης 2 µηχανηµάτων 
έργου στο λογαριασµό 754/540041-46 Εθνικής της Π.Ε. Φωκίδας αντί του λογαριασµού 
της ∆.Ο.Υ. Άµφισσας), 
12. ̟οσό 10.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 5261, για την ̟ληρωµή 
αναγκαίων ειδών για την διενέργεια των ̟ροσεχών εκλογών του Μαΐου 2014,  
13. ̟οσό 65.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών υ̟αλλήλων Π.Ε. Φωκίδας α̟ό 1/7/14 έως 31/12/14, 
14. ̟οσό 9.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0899, για την ̟ληρωµή δα̟άνης 
για τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων της Π.Ε. Φωκίδας ενός έτους, 
15. ̟οσό 1.055,08 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0511, για την ̟ληρωµή 
υ̟ερωριακής α̟ασχόλησης (∆ακοκτονία) 4 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας  για τους µήνες Μάρτιο, Α̟ρίλιο,  
16. ̟οσό 2.805,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0515.02, για την ̟ληρωµή 
α̟οζηµίωσης µελών Β/βάθµιας ιατρικής εξέτασης υ̟οψήφιων οδηγών (Ιανουάριος-
Νοέµβριος 2013),   
17. ̟οσό 1.414,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την ̟ληρωµή 
συντήρησης και έλεγχο των κλιµατιστικών στα κτίρια της Π.Ε. Φωκίδας (TOTAL 
CONTROL E.Π.Ε.). 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 546 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
48680/2994/28-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 Οδοι̟ορικά έξοδα τεχνικού ̟ροσω̟ικού ∆.Τ.Ε. 
µηνός Μαρτίου 2014 ΚΑΕ 9779 

Πολυζώη Ελένη 
κλ̟ ̟ροσω̟ικού 

717,00 

2 Εξόφληση 1ου λογ/σµου έργου Κατασκευή 
Τεχνικών Έργων και Στηθαίων Ασφαλείας ε̟ί 

του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό Μηλιά έως Στίλια. 

Νικόλαος 
Φούντας  

30000 
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ΚΑΕ 9771 φορ. 071 
3 Εκούσιος αναδασµός Στρώµης α̟ό ̟ιστώσεις 

ΚΑΠ -2014 ΚΑΕ 9776 
Νικόλαος 

Αρα̟ό̟ουλος 
21674,04 

4 Προµήθεια αλατιού µηνός Φεβρουαρίου 2014 
α̟ό ̟ιστώσεις ΚΑΠ -2014 

Ευρι̟ίδης 
Ματθαίου  

7066,79 

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

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 547 

 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτο̟οιητικού) Πίνακα Εργασιών 
του έργου: «∆ρόµος α̟ό Έξαρχο ̟ρος ∆ιόνυσο Ν. Βοιωτίας (Όρια Νοµού)», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 215.000,00 €.   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
49513/3624/29-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας  ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτο̟οιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«∆ρόµος α̟ό Έξαρχο ̟ρος ∆ιόνυσο Ν. Βοιωτίας (Όρια Νοµού)», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
συνολικής δα̟άνης 121.380,42 € (εργασία και Φ.Π.Α.), δηλαδή σε υ̟έρβαση κατά 
3.183,00 € µε Φ.Π.Α. του εγκεκριµένου 1ου Α.Π.Ε. και του συµβατικού ̟οσού του έργου, 
̟ου οφείλεται στην δα̟άνη της αναθεώρησης.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 548 
 

Σ΄αυτό το σηµείο ε̟έστρεψε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Πα̟αργύρης 
και εξήλθε ο κ. Περικλής Καραΐσκος. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Ακύρωση της υ̟΄αριθµ. 464/24-04-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε. Φωκίδας», ̟εριόδου 2014, 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
49544/3069/29-04-2014 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. Ανακαλεί (και όχι ακυρώνει) την υ̟΄αριθµ. 464/24-04-2014 α̟όφασή της, µόνο ως 
̟ρος το δεύτερο σκέλος της, σύµφωνα µε το ο̟οίο εγκρίθηκε η ε̟ανάληψη του 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε. Φωκίδας», ̟εριόδου 2014, 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
2. Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 και µετά α̟ό δύο άγονους 
διαγωνισµούς, την ̟ροσφυγή του ανοιχτού διαγωνισµού στην διαδικασία µε 
δια̟ραγµάτευση της τιµής µε όλους τους ̟ρατηριούχους υγρών καυσίµων της ̟εριοχής 
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του ∆.∆. Άµφισσας του ∆ήµου ∆ελφών, στις 09/05/2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11.00 ̟.µ., στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Φωκίδας.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 549 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
49300/2792/29-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

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

1 3η ̟ιστο̟οίηση του έργου:  
«Ε̟ισκευή Κτιρίου Πολιτιστικού 

Συλλόγου Τελέθριον Σηµίας» 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΤΑΘΑΡΑΣ 

 
2.668,62 

 
9779 

2 Πληρωµή 10ου  λογαριασµού του 
έργου «Κατασκευή άµεσων έργων 

αντιµετώ̟ισης κατα̟τώσεων- 
κατολισθήσεων ε̟ί της οδού 

Στόµιο – διασταύρωση µε Ε.Ο. 
Οξύλιθος – Πλατάνα (στην 

̟εριοχή α̟ό Χ.Θ. 0+650 έως Χ.Θ. 
1+000» 

 
 
 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ 
ΑΤΕΕ 

 
 
 

37.177,41 

 
 
 

9781 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 550 

 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
49299/2791/29-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 
 
1. ̟οσό 72,82 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1699, για ̟ροµήθεια 
κλειδιών και κλειδαριών για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας,  
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2. ̟οσό 1.200,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
τόνερ (εκτός διαγωνισµού), για τις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2014,  
3. ̟οσά 282,90 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) και 396,18 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321), α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και 
ε̟ισκευής για το ΜΕ 121117 ΙΧ αυτοκίνητο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 
44950/2013/15-4-14, 44947/2012/15-4-14 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
4. ̟οσό 799,50 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861, για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών για την ε̟ισκευή του ΚΗΥ 6249 τύ̟ου Nissan Pathfinder οχήµατος της Π.Ε. 
Ευβοίας, (α̟οσυναρµολόγηση του εµ̟ρόσθιου και του ο̟ίσθιου ̟ροφυλακτήρα, 
ε̟ισκευή της ο̟ίσθιας µετώ̟ης, βαφή και ε̟ανατο̟οθέτηση των ̟ιο ̟άνω τµηµάτων), 
5. ̟οσού 61,50 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών για την ε̟ισκευή φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος KYOCERA FS-6950 της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής,  
6. ̟οσό 1.000 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0894, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για 
ε̟ιδόσεις εγγράφων δικογράφων της Π.Ε. Ευβοίας α̟ό δικαστικούς ε̟ιµελητές,  
7. ̟οσό 284,38 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0869, ως αµοιβή για 
ετήσιο έλεγχο ̟υροσβεστήρων των εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας,  
8. ̟οσό 854,84 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1723, για ̟ροµήθεια 
εξαρτηµάτων Η/Υ της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης Ευβοίας (Έγγρ. 
6583/2017/17-4-14 της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης Ευβοίας). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 551 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
49301/2793/29-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αρακάτω δα̟άνη ̟ου ̟ρόκειται να γίνει και υ̟άρχει η σχετική ̟ίστωση 
για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, ως εξής: 

 
α) ̟οσού 145.930,53 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 6121 για την 2η δόση 
χρεολυσίων δανείων της Π.Ε. Ευβοίας,  
β) ̟οσού 89.150,97 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 6111 για την 2η δόση τόκων 
δανείων της Π.Ε. Ευβοίας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 552 

 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση ε̟αύξησης της ̟ροϋ̟ολογισθείσας δα̟άνης ̟οσοστού 10% για 
την ̟ροµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύ̟ωσης (µελάνια) και φωτοτυ̟ικού χαρτιού 
για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκ̟αίδευσης».                    

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
49578/2803/29-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
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̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ε̟αύξηση του ̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης για την ̟ροµήθεια γραφικής 
ύλης, υλικών εκτύ̟ωσης (µελάνια) και φωτοτυ̟ικού χαρτιού για τις ανάγκες των 
Υ̟ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης» κατά 
τέσσερις χιλιάδες ̟εντακόσια ευρώ (4.500 €), ε̟αύξηση της τάξης του 10%, και τη 
διαµόρφωση του στο ̟οσό των σαράντα εννέα  χιλιάδων ̟εντακοσίων ευρώ (49.500,00 
€) µε Φ.Π.Α., αντί του αρχικού σαράντα ̟έντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) µε Φ.Π.Α.. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού φορέα  02073 και τον ΚΑΕ 1111. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 553 
 
 ΘΕΜΑ 54ο: 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. 1697/29-04-
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 

Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια: 
α) ̟έντε (5) κλειδαριάς ̟όρτας β)̟έντε (5) αφαλούς κλειδαριάς 
̟όρτας και γ)̟έντε (5) ̟όµολων για τις ανάγκες της ∆/νσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού της ΠΕ Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 1624/25-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1699 

 
252,15 ΕΥΡΩ 

 
2 

Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών και λοι̟ών ειδών για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙA 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝ ΤΜΧ ΠΟΣΟ 

10/3/14 ΚΗΥ 3156 ΛΑ∆ΙΑ 20-50 (4LIT) 1 30,00 
12/3/14 ΚΗΥ 9390 CASTROL 15-40 (5LIT) 1 44,00 
21/3/14 ΙX 93851 SPRINTER ΓΡΑΣΣΟ 

(5KG) 
1 35,00 

 
1.911,99 

ΕΥΡΩ 
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21/3/14 KY 457 CASTROL 20-50 (5LIT)  2 80,00 
21/3/14 KY 3152 BP VAN 20-50 (20LIT) 1 125,00 
24/3/14 KY 7411 BP VAN 20-50 (4LIT) 1 30,00 
24/3/14 KY 7411 SPRINTER (4LIT) 1 24,00 

24/3/14 KY 460 CASTROL 15W-40 
(5LIT) 

1 44,00 

2/4/14 KHY 9365 BP VISCO 15-40 (1LIT) 1 8,00 

3/4/14 KHY 3753 BP VAN 20-50 (4LIT 1 30,00 
3/4/14 KY 3157 BP VAN 20-50 (4LIT 1 30,00 
4/4/14 KHY 9370 CASTROL 20-50 (5LIT) 1 40,00 

8/4/14 KHY 9365 SPRINTER 20-50 (1LIT) 1 5,00 
8/4/14 ΚΥ 7411 CASTROL  20-50 (5LIT) 4 160,00 
17/4/14 ΚΥ 460 CASTROL  15-40 (4LIT) 1 145,00 
17/4/14 IX 93852 BP 15-40 (20LIT) 1 30,00 
22/4/14 KY 3156 BP 20-50 (20LIT) 1 125.00 

ΣΥΝΟΛΟ (1ο)   985,00 

09/09/13 KY 3157 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 
20 LIT 

2 256,22 

14/10/13 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 
5 LIT 

1 35,09 

18/11/13 KY 460 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80/90 
4LIT 

2 47,24 

18/11/13 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ LS 1 LIT 4 54,96 
2/10/13 ΛΑ∆Ι TECTION 15/40 

20 LIT 
1 85,80 

18/10/13 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 
5 LIT 

1 143,12 

15/11/13 IX 121635 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 
20 LIT 

1 128,11 

01/1013 KHY 9370 GRASSO 5KG UNI-
PAL 

1 44,04 

01/10/13 IX 93890 GRASSO 5KG UNI-
PAL 

1 44,04 

14/10/13 KY 457 ΛΑ∆Ι Τ68 20 LIT 
MOTUL 

1 88,37 

ΣΥΝΟΛΟ (2 ο)  926,99 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.911,99 

Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 1624/25-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1511 

 
3 

Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού για 
τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας αναλυτικά: 
 

τµχ ̟οσότητα 

 
1.900,00 

ΕΥΡΩ 
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36 3 κιλών 
17 6 κιλών 
17 2 κιλών 
2 5 κιλών CO2 

 
Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 1547/22-4-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1642 

4 Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ̟ληροφοριακού συστήµατος 
καταχώρησης και ̟ροβολής α̟οτελεσµάτων, για την υλο̟οίηση των  
∆ηµοτικών και Περιφερειακών εκλογών 2014 καθώς και τις εκλογές 
για το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Συγκεκριµένα η δα̟άνη αφορά:  
∆ιαχείριση  Εκλογών    1 τεµ. αξίας 2.400,00  ευρώ 
∆ιαχείριση  Εκλογών – Παρουσίαση  1 τεµ. αξίας 1.600,00  ευρώ  
Εκλογικών Α̟οτελεσµάτων  
                                                                        Αξία  χωρίς ΦΠΑ      4.000,00 
                                                                        ΦΠΑ  23%                     920,00 
                                                                        Τελική αξία µε ΦΠΑ 4.920,00 
 
Ε̟ιτό̟ια Παρουσία 5 τεµ. αξία 250 συνολική αξία 1.250,00 έκ̟τωση 
20%  
                                                                   τελική αξία      1.000,00 
Α̟οζηµίωση τεχνικού Λογισµικού (µε διανυκτέρευση) 5 τεµ. αξία 350 
συνολική αξία  1.750,00 έκ̟τωση 20%  τελική αξία 1.400,00 
                                                                        Αξία χωρίς ΦΠΑ       2.400,00 
                                                                            Φ.Π.Α.  23%              552,00     
                                                                      Τελική αξία µε ΦΠΑ 2.952,00 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Στα ̟λαίσια της υ̟οστήριξης της εκλογικής διαδικασίας η OTS  κατ΄ 
ελάχιστο είναι υ̟οχρεωµένη:  

1. Να α̟οκαθιστά δωρεάν, κάθε α̟οδεδειγµένη βλάβη του 
λογισµικού. 

2. Να ̟αρέχει δωρεάν τις νέες εκδόσεις των εφαρµογών, µε 
υ̟οχρέωση της εταιρείας να εκδίδει κάθε φορά ̟ου θα υ̟άρξει 
αλλαγή θεσµικού ̟λαισίου. 

3. Να ̟αρέχει τις ενηµερωτικές εκδόσεις των εγχειριδίων χρήσης 
4. Να ̟αρέχει τηλεφωνική υ̟οστήριξη στους χρήστες (HELP  

DESK). 
5. Να ̟αρέχει α̟οµακρυσµένη υ̟οστήριξη κατά την 

δοκιµαστική λειτουργία του συστήµατος καθώς και το βράδυ 
των εκλογών και για όση χρονική διάρκεια α̟αιτηθεί. 

6. Να ̟αρέχει ̟ρόσβαση στο site της εταιρείας και στο σύστηµα 

7.872,00 
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ηλεκτρονικής υ̟οστήριξης. 
7. Να ̟αρέχει υ̟οστήριξη κατά την διαδικασία δοκιµαστικής 

καταχώρησης και λειτουργίας. 
8. Να ̟αρέχει υ̟ηρεσίες διαδικτυακής φιλοξενίας (web-hosting) 

εκλογικών α̟οτελεσµάτων ως backup στην υ̟άρχουσα 
υ̟οδοµή online ̟αρουσίασης εκλογικών α̟οτελεσµάτων. 

9. Να ̟αρέχει α̟οµακρυσµένη ̟αρεµβατική υ̟οστήριξη, µέσω 
internet. 

 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

� ∆ιαχείριση Εκλογικών Α̟οτελεσµάτων  
� On line ̟αρουσίαση Εκλογικών Α̟οτελεσµάτων 
� Ε̟ιτό̟ια Παρουσία  
� Τέσσερα  (4) άτοµα ως οµάδα καταχώρησης   

Εκ̟αίδευση  στη χρήση της εφαρµογής ∆ΩΡΕΑΝ 
 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1723. 
Σχετ. α) το αριθµ. 7898/27-02-2014 έγγραφο του Υ̟ουργείου 
Εσωτερικών – ∆/νση Εκλογών  
          β) το αριθµ. 1128/19-03-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας 
& Η/∆  
          γ) το αριθµ. 39571/1254/03-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Εσωτ. 
Λειτουργίας  
              της Π.Σ.Ε. 
          δ) το υ̟΄ αριθµ. 1366/29-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού Οικον. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 554 

 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την συνδιοργάνωση µε τους 
συλλόγους µ̟άσκετ της Λαµίας του 1ου τουρνουά ακαδηµιών µ̟άσκετ. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2203/29-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 2.000,00 € για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην συνδιοργάνωση του 1ου τουρνουά ακαδηµιών 
µ̟άσκετ, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 10 & 11 Μαΐου 2014 στην Λαµία, στα ̟λαίσια 
του έργου «Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟οδοχής» της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας». 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της  Π.Σ.Ε. και συγκεκριµένα 
τις ̟ιστώσεις του Ε.Φ.01071,ΚΑΕ 9779 του Προγράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ έτους 2014 και θα 
καλύψει διαφορές δα̟άνες (αφίσες, ̟ροσκλήσεις, δι̟λώµατα αθλητών, µετάλλια κλ̟).  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 555 
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Σ΄αυτό το σηµείο ε̟ανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Περικλής Καραΐσκος. 
 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται 
η ̟αρούσα συνεδρίαση. Ακολούθησε ενηµέρωση των µελών της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής α̟ό τους αρµόδιους υ̟αλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων σχετικά µε 
την εξέλιξη της διαδικασίας των διεθνών διαγωνισµών για την ανάθεση υ̟ηρεσιών 
µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2014-2015. 
Το ̟ρακτικό συντάχθηκε και υ̟ογράφεται α̟ό τα ̟αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Γεώργιος Μουλκιώτης   Περικλής Καραΐσκος   Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα    

Γεώργιος Πα̟αργύρης 
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης  
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 

    Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 
    Νικόλαος Μ̟έτσιος 
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