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Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 8 Ιουλίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 ̟.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, µετά 
α̟ό την υ̟΄ αριθµ. 1059/3-7-2013 ̟ρόσκληση 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 20/27-6-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού και ανάθεση της εργασίας (̟αροχή υ̟ηρεσίας): «Άρση 
Κατολισθητικής ε̟ικινδυνότητας στην ̟εριοχή Τιθορέας ∆ήµου Αµφίκλειας – 
Ελάτειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: «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 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 181.885,88 
€ µε Φ.Π.Α.. 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού για  την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 74.015,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό 
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διασταύρωση ̟αλαιάς Ε.Ο. Λιδωρικίου – Ναυ̟άκτου ̟ρος ∆.∆. Κάµ̟ου», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού και ανάθεση της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη ε̟έκτασης 
Λιµένα ΑΡΚΙΤΣΑΣ & αλιευτικού καταφυγίου ΑΧΛΑ∆ΙΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 146.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – Όρια Ν. 
Φθιώτιδας». 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού ̟ροµήθειας Α΄ φάσης «Προµήθεια χρώµατος ∆ιαγράµµισης», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε  Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού για το έργο µε τίτλο: «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 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 95.798,386 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ών ̟αραλαβής αγαθών και υ̟ηρεσιών, αξιολόγησης 
των α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών, δια̟ραγµάτευσης για ̟ροµήθειες, εκτέλεση 
εργασιών, ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και αξιολόγησης ενστάσεων, των υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαµία και των υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού και ανάθεση εκ̟όνησης της 
µελέτης: «Συµ̟ληρωµατικές µελέτες για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης Σέτα – 
Μανίκια»,  ̟ροϋ̟ολογισµού 1.200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.Ε. 
Ελυµνίων ∆. Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας». 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή διατροφικού ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. 
για την αντιµετώ̟ιση των αναγκών της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Εκδίκαση ένστασης – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού του 
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 500.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Ε̟ισκευή - Συντήρηση του 
κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 
ΘΕΜΑ 23ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄ αριθµ. 714/19-6-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Εκδίκαση ένστασης – έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟οκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 3ου ∆ηµοτικού σχολείου Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 2.000.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Εκδίκαση ένστασης της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «Οδός Ζάρακες – ̟αραλία Αλµυρο̟οτάµου 
(Ολοκλήρωση)», Π.Ε. Εύβοιας, κατά της υ̟’ αρ. 91469/4321/13-8-2012 α̟όφασης 
έκ̟τωσής της (εξ΄ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου   
Καρ̟ενησίου», Π.Ε Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της µελέτης: «Βελτίωση οδού 
Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας µε ̟αράκαµψη Γιάλτρων», Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Π.Ε. Φωκίδας). 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση διεξαγωγής ̟ρόχειρης άτυ̟ης δηµο̟ρασίας για την εκ̟οίηση 
̟ινακίδων κυκλοφορίας οχηµάτων, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Εργασίες αντι̟ληµµυρικής ̟ροστασίας αγροτικού δρόµου σε ̟εριοχή της Τ.Κ. 
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Βαρδατών ∆ήµου Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α..
   
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Aνακατασκευή τεχνικού 
υδροληψίας στον ΤΟΕΒ Ροδίτσας (̟εριοχή µεριστή)», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
24.500.00  € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Αθανάσιος Μ̟ουραντάς, Παναγιώτης Παρχαρίδης,  Περικλής 
Καραΐσκος, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης (α̟οχώρησε µετά τη συζήτηση του 27ου θέµατος), 
Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς (α̟οχώρησε µετά τη συζήτηση του 32ου 
θέµατος), Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος, Θωµάς Τουσιάδης και Γεώργιος Ζιώγας 
(ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεώργιου Πα̟αργύρη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και 
κλήθηκε νόµιµα, α̟ουσίαζε το τακτικό µέλος Γεώργιος Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος 
ανα̟ληρώθηκε. 
Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Αθανάσιος 
Μ̟ουραντάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στ. 
Ελλάδας, 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 και  
2. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
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: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος αιτήσεως αναθεωρήσεως στο  
Τµήµα Μείζονος - Ε̟ταµελούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της υ̟’ αριθ. 2554/2013 
α̟όφασης του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος αιτήσεως αναθεωρήσεως στο  
Τµήµα Μείζονος - Ε̟ταµελούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της υ̟’ αριθ. 2553/2013 
α̟όφασης του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Άσκηση ή µη ̟ρόσθετης ̟αρέµβαση στο Τµήµα Μείζονος- 
Ε̟ταµελούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ε̟ί αιτήσεως αναθεωρήσεως, της ανώνυµης 
εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», κατά της υ̟’ αριθ. 2270/2013 α̟όφασης 
του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας 
στις ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του Xορευτικού - Πολιτιστικού Συλλόγου «ΣΙ∆ΕΣ» 
Καλλιθέας του ∆ήµου Τανάγρας  µε θέµα: «Φολκλορικό Φεστιβάλ». 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 441/25-4-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και λήψη νέας σχετικά µε την έγκριση δηµο̟ράτησης του 
έργου: «Βελτίωση οδού Πολυ̟όταµος – Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
300.000,00€ µε Φ.Π.Α. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 89.484,963 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση της τελικής φάσης αγώνων ΠΟΛΟ 
της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών, για το 2013 στη Λαµία. 
 
 
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 757 
 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος αιτήσεως αναθεωρήσεως στο  
Τµήµα Μείζονος - Ε̟ταµελούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της υ̟’ αριθ. 2554/2013 
α̟όφασης του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 77871/615/3-
7-2013 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 
1. Να ασκηθεί ενώ̟ιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τµήµα Μείζονος–Ε̟ταµελούς 
Σύνθεσης αίτηση αναθεωρήσεως κατά της υ̟’ αριθ.2554/2013 α̟όφασης του VI 
Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο, κάτοικο Λαµίας, Νοµικό Σύµβουλο της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ο ο̟οίος να ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως της άνω αιτήσεως αναθεωρήσεως 
[κατάθεση, κοινο̟οίηση κ.λ.̟.] και να ̟αραστεί και την εκ̟ροσω̟ήσει, στη δικάσιµο 
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̟ου θα οριστεί για να  υ̟οστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, καταθέτοντας υ̟όµνηµα 
και γενικά, ενεργώντας ό,τι κατά τη κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση αυτής 
υ̟οθέσεως αυτής.    
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟ροϋ̟όθεση, ωστόσο, “να 
ελεγχθούν διοικητικά οι υ̟εύθυνοι για την υλο̟οίηση της σωστής διαδικασίας”. 
∆ήλωσε, ε̟ίσης, ότι “η αναφορά συγγνωστή ̟λάνη δεν µ̟ορεί να καλύψει ουσιαστικά 
δηµόσιες υ̟ηρεσίες ειδικά εντεταλµένες” και ̟ροτείνει “να αλλάξει το σκε̟τικό: «λόγω 
του κατε̟είγοντος του ζητήµατος δεν ακολουθήθηκαν καλά οι διαδικασίες».…Είναι 
”̟ολιτικές οι ευθύνες των ασκούντων διοίκηση”. 
 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 758 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος αιτήσεως αναθεωρήσεως στο  
Τµήµα Μείζονος - Ε̟ταµελούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της υ̟’ αριθ. 2553/2013 
α̟όφασης του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 77868/614/3-
7-2013 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 
1. Να ασκηθεί ενώ̟ιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τµήµα Μείζονος–Ε̟ταµελούς 
Σύνθεσης αίτηση αναθεωρήσεως κατά της υ̟’ αριθ.2553/2013 α̟όφασης του VI 
Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο, κάτοικο Λαµίας, Νοµικό Σύµβουλο της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ο ο̟οίος να ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως της άνω αιτήσεως αναθεωρήσεως 
[κατάθεση, κοινο̟οίηση κ.λ.̟.] και να ̟αραστεί και την εκ̟ροσω̟ήσει, στη δικάσιµο 
̟ου θα οριστεί για να  υ̟οστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, καταθέτοντας υ̟όµνηµα 
και γενικά, ενεργώντας ό,τι κατά τη κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση αυτής 
υ̟οθέσεως αυτής.    
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟ροϋ̟όθεση, ωστόσο, “να 
ελεγχθούν διοικητικά οι υ̟εύθυνοι για την υλο̟οίηση της σωστής διαδικασίας”. 
∆ήλωσε, ε̟ίσης, ότι “η αναφορά συγγνωστή ̟λάνη δεν µ̟ορεί να καλύψει ουσιαστικά 
δηµόσιες υ̟ηρεσίες ειδικά εντεταλµένες” και ̟ροτείνει “να αλλάξει το σκε̟τικό: «λόγω 
του κατε̟είγοντος του ζητήµατος δεν ακολουθήθηκαν καλά οι διαδικασίες»…Είναι 
”̟ολιτικές οι ευθύνες των ασκούντων διοίκηση”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 759 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Άσκηση ή µη ̟ρόσθετης ̟αρέµβασης στο Τµήµα Μείζονος- 
Ε̟ταµελούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ε̟ί αιτήσεως αναθεωρήσεως, της ανώνυµης 
εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», κατά της υ̟’ αριθ. 2270/2013 α̟όφασης 
του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
Τ.Τ.77556/611/3-7-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
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Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Να ασκηθεί ενώ̟ιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τµήµα Μείζονος–Ε̟ταµελούς 
Σύνθεσης ̟ρόσθετη ̟αρέµβαση υ̟έρ της αιτούσας εργολη̟τικής ανώνυµης εταιρείας 
µε την ε̟ωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», ̟ρόσθετη ̟αρέµβαση µε αίτηµα να γίνει δεκτή η 
αίτηση αναθεώρησης  και να ανακληθεί και ακυρωθεί  η υ̟. αριθ. 2270/2013 α̟όφαση 
του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο, κάτοικο Λαµίας, Νοµικό Σύµβουλο της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ο ο̟οίος να ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως της άνω ̟ρόσθετης ̟αρέµβασης  
[κατάθεση, κοινο̟οίηση κ.λ.̟.] και να ̟αραστεί και την εκ̟ροσω̟ήσει, στη δικάσιµο 
της 15/07/2013, καταθέτοντας δικόγραφο ̟ρόσθετης ̟αρέµβασης, υ̟όµνηµα και 
γενικά, ενεργώντας ό,τι κατά τη κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση αυτής 
υ̟οθέσεως αυτής.    
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “είναι 
̟αράλογη και εξωφρενική η τρο̟ο̟οίηση της µελέτης και του έργου α̟ό το Υ̟ουργείο 
∆ικαιοσύνης”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 760 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας 
στις ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του Xορευτικού - Πολιτιστικού Συλλόγου «ΣΙ∆ΕΣ» 
Καλλιθέας του ∆ήµου Τανάγρας  µε θέµα: «Φολκλορικό Φεστιβάλ». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1547/4-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας – Τµήµα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 2.000,00 € µε το Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στις ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει ο 
Xορευτικός - Πολιτιστικός Σύλλογος «ΣΙ∆ΕΣ» Καλλιθέας του ∆ήµου Τανάγρας µε θέµα: 
«Φολκλορικό Φεστιβάλ», στην κεντρική ̟λατεία της Καλλιθέας του ∆ήµου Τανάγρας 
την Τρίτη και Τετάρτη 16 και 17 Ιουλίου 2013. Το κόστος των εκδηλώσεων θα ανέλθει 
στο ̟οσό των 5.600,00 €, εκ των ο̟οίων η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει 
την ̟αρακάτω δα̟άνη: 

1. ∆ηµοτική ορχήστρα 2..000 € 

 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ έτους 2013 
Π.Ε. Βοιωτίας και το έργο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 761 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 441/25-4-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και λήψη νέας σχετικά µε την έγκριση δηµο̟ράτησης του 
έργου: «Βελτίωση οδού Πολυ̟όταµος – Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
300.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
78135/3729/Φ.Ε./3-7-2013 έγγραφo της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, τo ο̟οίo και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 441/25-4-2013 α̟όφασή της, µε την ο̟οία εγκρίθηκε η 
δηµο̟ράτηση του έργου: «Βελτίωση οδού Πολυ̟όταµος – Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας µε 
̟ροϋ̟ολογισµό 600.000,00 €, διότι, ̟ριν την δηµο̟ράτηση και µετά α̟ό τρο̟ο̟οίηση 
του ̟ρογράµµατος Κ.Α.Π., ο εγκεκριµένος ̟ροϋ̟ολογισµός του έργου µειώθηκε α̟ό 
600.000,00 € στις 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
2. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Βελτίωση οδού Πολυ̟όταµος – Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
3. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
4. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας να ̟ροβεί στην συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής ̟ου θα διενεργήσει την 
δηµο̟ρασία. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι “διαφωνεί µε τον 
τρό̟ο ̟ληρωµής”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 762 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 89.484,963 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 9544/4-7-2013 
έγγραφo της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, τo ο̟οίo και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 2-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων 
του διαγωνισµού για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό 
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή 
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Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 89.484,963 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην 
̟ροσκόµιση των α̟αραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών της ̟αραγράφου 3.1. 
της αριθµ. 2/2013 διακήρυξης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Εύβοιας α̟ό τους υ̟οψήφιους αναδόχους. 
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό για το 1ο τµήµα και το 2ο τµήµα στις ̟αρακάτω 
εταιρείες: 

- SYNGENTA  HELLAS A.E.B.E. Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ – Τ.Κ  153  49  Ανθούσα Αττικής, µε 
τιµή ̟ροσφοράς  59,90€/λίτρο ̟λέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικά 67,69 €/lit σκευάσµατος 
και για όλη την ̟οσότητα το ̟οσό των 31.948,26 € 

- BAYER  ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – Σωρού  18 – 20  - Τ.Κ. 151  25  Μαρούσι, µε τιµή ̟ροσφοράς 
184,995 €/λίτρο ̟λέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικά 209,045 €/lit σκευάσµατος και για όλη 
την ̟οσότητα το ̟οσό των 21.322,59 € µε ΦΠΑ.  
3. Για το 3ο τµήµα της αριθµ. διακήρυξης 2/2013 ισχύει η υ̟΄αριθµ. 716/19-6-2013 
α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 763 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση της τελικής φάσης αγώνων ΠΟΛΟ 
της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών, για το 2013 στη Λαµία. 

Ο Πρόεδρος, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3511/8-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, ̟ρότεινε στα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
να µην συζητηθεί το ανωτέρω θέµα, ̟ρόταση ̟ου δεν έγινε δεκτή α̟ό τους κ.κ. 
Αναστάσιο Χρονά και Περικλή Καραΐσκο, ο ο̟οίος ζήτησε να συζητηθεί και να 
εγκριθεί. Ο κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης ζήτησε να α̟οσυρθεί το θέµα, διότι ως 
υ̟εύθυνος για τα ̟ολιτιστικά και αθλητικά δρώµενα, βάσει οργανισµού, δεν είχε 
ενηµερωθεί. 

 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και κατό̟ιν ψηφοφορίας, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
να µην συζητηθεί το θέµα στην ̟αρούσα συνεδρίαση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 764 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 20/27-6-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 20/27-6-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 765 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού και ανάθεση της εργασίας (̟αροχή υ̟ηρεσίας): «Άρση 
Κατολισθητικής ε̟ικινδυνότητας στην ̟εριοχή Τιθορέας ∆ήµου Αµφίκλειας – 
Ελάτειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
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73495/6857/25-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδος ̟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 10-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την ανάθεση της εργασίας (̟αροχή υ̟ηρεσίας): «Άρση Κατολισθητικής 
ε̟ικινδυνότητας στην ̟εριοχή Τιθορέας ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

2. Αναθέτει την ανωτέρω εργασία ((̟αροχή υ̟ηρεσίας) στην εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ», η ο̟οία κατέθεσε την οικονοµικότερη ̟ροσφορά 

(χαµηλότερη τιµή), ήτοι το ̟οσό των 54.913,00 € ή 2,33 % ε̟ί της ̟ροεκτιµώµενης 

αµοιβής.  

Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι “ψηφίζει θετικά, ̟αρά τις ε̟ιφυλάξεις του για τις ̟ολύ µικρές 

εκ̟τώσεις, διότι το έργο έχει αναγκαίο και ε̟είγοντα χαρακτήρα”. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 766 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
74797/3058/27-6-2013, 77484/3173/3-7-2013 & 77669/3178/3-7-2013 έγγραφα της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και 
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δα̟άνη και τη 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 1η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Πνευµατικό κέντρο 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΝ» 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ 
ΓΙΟΥΡΙ 

13.907,22 9779 

2 2η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Πνευµατικό κέντρο 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΝ» 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ 
ΓΙΟΥΡΙ 

9.141,73 9779 

3 9η  (̟ρο)τελική ̟ιστο̟οίηση 
µελέτης: «Οδός Προκό̟ι-
Πήλι-Βλαχιά και 
̟εριβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις» 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ, ΙΩΑΝΝΗ 
ΦΡΑΓΚΑΚΗ & των 
συνεργατών 

44.288,77 9479 

4 1η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Πνευµατικό κέντρο ενορίας 
Αγ. Νικολάου» 

ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ε.∆.Ε 

11.040,26 9779 

5 ∆έσµευση ̟ίστωσης για την 
υ̟ογραφή της σύµβασης του 
έργου: «Βελτίωση – 

∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΤ/ΚΗ ΕΠΕ 

45.000,00 9459 
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συντήρηση δρόµου µετά το 
θέατρο ∆.∆ Σέτας 
Αµαρύνθου» 

6 ∆έσµευση ̟ίστωσης για την 
υ̟ογραφή της σύµβασης του 
έργου: «Βελτίωση οδού ̟ρος 
Ζωοδόχο Πηγή Γυµνού» 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

60.000,00 9459 

7 7η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Βελτίωση και ε̟έκταση 
̟ροσήνεµου µόλου λιµένος 
Καρύστου» 

SICAP SA  51.508,60 9451 

8 1η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Κατασκευή γη̟έδου 
̟οδοσφαίρου (5*5) στην 
̟αραλία Αλµυρο̟οτάµου» 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

72.324,47 9459 

9 1η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Ε̟ισκευές κτιρίου 
∆ηµοτικού Σχολείου 
Βιτάλων» 

ΓΡΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19.547,33 9482 

10 3η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Ε̟ισκευές ∆ηµοτικού 
Σχολείου Πάλιουρα» 

ΠΑΛΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 553,08 9482 

11 2ος λογ/σµός της µελέτης 
«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
(ΓΠΣ) ∆ήµου Κηρέως Ν. 
Εύβοιας» 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

108.971,41 9455 

12 6ος λογ/σµός του έργου: 
«Κατασκευή άµεσων έργων 
αντιµετώ̟ισης κατα̟τώσεων 
– κατολισθήσεων ε̟ί της 
οδού Στόµιο – διασταύρωση 
µε Ε.Ο Οξύλιθος – Πλατάνα» 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 94.024,60 9781 

13 15η εντολή ̟ληρωµής 
(̟ροκαταβολής) του έργου: 
«Κατασκευή της οδού 
Ρα̟ταίοι-Νέα Στύρα – 
Στύρα (συνέχιση)» 

ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε 1.105.000,00 9451 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 767 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: «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 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 181.885,88 
€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 363/27-6-2013 
έγγραφο του γραφείου γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. και το υ̟’ αριθµ. 3215/25-6-2013 
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έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/7-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων του 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 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 181.885,88 
€ µε Φ.Π.Α., ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε την διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, µετά α̟ό 
̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λόγω του ε̟είγοντος. 
2. Κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο, διότι οι τρεις (3) ̟ροσφορές ̟ου κατατέθηκαν α̟ό 
τους υ̟οψηφίους αναδόχους: α) ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ β ) Α. ΖΗΣΙΜΟ – Π. 
ΚΟΥΤΡΑ - Α. ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ Ο.Ε. και γ ) Αδαµάκο Γεώργιο, κρίθηκαν ελλι̟είς. 
3. Ματαιώνει οριστικά τον διαγωνισµό, ο ο̟οίος εγκρίθηκε µε την υ̟΄αριθµ. 298/27-3-
2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, διότι καµία ̟ροσφορά, ακόµα και µετά την 
διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, δεν καλύ̟τει τους όρους της υ̟.΄αριθµ. 4/2013 
διακήρυξης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας,  
4. Εγκρίνει τη δα̟άνη 117.000,00€, για την ̟ρόσληψη σαράντα ̟έντε (45) ατόµων 
κλάδου ΥΕ Παγιδοθετών και τριών (3) ατόµων κλάδου ΥΕ Εργατών µε σχέση Ι.∆.Ο.Χ. 
χρονικής διάρκειας µέχρι 30-11-2013, για την αντιµετώ̟ιση των ε̟οχικών αναγκών της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας και για το ̟ρόγραµµα 
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0341 (̟οσό 90.000,00€) και    
ΚΑΕ 0351 (̟οσό 27.000,00). 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τη δα̟άνη για την ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε 
σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ., διότι διαφωνεί µε τον θεσµό των εκτάκτων. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 768 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού για  την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 74.015,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 364/27-6-2013 
έγγραφο του γραφείου γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 3/7-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού για  την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για 
τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 
συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 
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Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 74.015,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε την 
διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, µετά α̟ό ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
λόγω του ε̟είγοντος. 
2. Κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο, διότι καµία ̟ροσφορά δεν κατατέθηκε για το 
τµήµα 2 «Προµήθεια 50.000 κιλών ελκυστικής ουσίας)» της υ̟΄αριθµ. 3/2013 
διακήρυξης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
3. Ματαιώνει οριστικά τον διαγωνισµό για το τµήµα 2 «Προµήθεια 50.000 κιλών 
ελκυστικής ουσίας)», ο ο̟οίος εγκρίθηκε µε την υ̟΄αριθµ. 297/27-3-2013 α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
Για το τµήµα 1 «Προµήθεια 5000 λίτρων εγκεκριµένου σκευάσµατος του εντοµοκτόνου 
µε δραστική ουσία Spinosad µορφής συµ̟υκνωµένου δολώµατος (CΒ)» της ∆ιακήρυξης 
ισχύει η υ̟΄αριθµ. 634/7-6-2013 (̟ρακτικό 18/2013) της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 769 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό 
διασταύρωση ̟αλαιάς Ε.Ο. Λιδωρικίου – Ναυ̟άκτου ̟ρος ∆.∆. Κάµ̟ου», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
75529/2693/28-6-2013 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 ̟ρακτικά Ι & ΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση 
τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό διασταύρωση 
̟αλαιάς Ε.Ο. Λιδωρικίου – Ναυ̟άκτου ̟ρος ∆.∆. Κάµ̟ου», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 24.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του ανωτέρω έργου στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 
τριάντα δύο τοις εκατό (32%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 770 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 2340/28-6-

2013, 2349/1-7-2013 & 2364/2-7-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 
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1 1ος Λογαριασµός του έργου Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Παλαιοκατούνα-Βούλ̟η-

Ληµέρι- και ̟ρος Γέφυρα Τατάρνας                                       
Κ.Α.Ε. 9459 

Τσέλιος ∆ηµήτριος 933,19€ 

2 2ος Λογαριασµός του έργου Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Παλαιοκατούνα-Βούλ̟η-

Ληµέρι- και ̟ρος Γέφυρα Τατάρνας                                       
Κ.Α.Ε. 9459 

Τσέλιος ∆ηµήτριος 55.538,50€ 

3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤ/ΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ-
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)                                  

Κ.Α.Ε. 9459 

    Νικόλαος ∆ιώτης 23.500,00€ 

4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΥΣΟΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ                                       
Κ.Α.Ε. 9459 

ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  Ε.∆.Ε. 

27.850,00€ 

 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά µε ε̟ιφύλαξη, λόγω µη αναφοράς του 
χρόνου εκτέλεσης των ανωτέρω έργων. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 771 
 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού και ανάθεση της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη ε̟έκτασης 
Λιµένα ΑΡΚΙΤΣΑΣ & αλιευτικού καταφυγίου ΑΧΛΑ∆ΙΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 146.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
75589/7005/28-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδος ̟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 14-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση 
εκ̟όνησης της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη ε̟έκτασης Λιµένα ΑΡΚΙΤΣΑΣ & αλιευτικού 
καταφυγίου ΑΧΛΑ∆ΙΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 146.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
2. Αναθέτει την ανωτέρω µελέτη στο διαγωνιζόµενο σχήµα: «ΧΟΝ∆ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», ε̟ειδή αυτό υ̟έβαλε την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική 

ά̟οψη ̟ροσφορά [οικονοµική ̟ροσφορά: 96.233,00 (ενενήντα έξη χιλιάδες διακόσια 

τριάντα τρία ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α.] µε έκ̟τωση 20% ε̟ί της ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής της 
Υ̟ηρεσίας, και έχει συγκεντρώσει την µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 772 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – Όρια Ν. 
Φθιώτιδας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
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64510/5802/28-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδος ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός 
Αταλάντη – Όρια Ν. Φθιώτιδας» κατά εκατόν εβδοµήντα εννέα (179) ηµερολογιακές 
ηµέρες, ήτοι µέχρι 30-11-2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 773 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού ̟ροµήθειας Α΄ φάσης «Προµήθεια χρώµατος ∆ιαγράµµισης», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε  Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
75585/7004/28-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδος ̟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. 3/27-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού ̟ροµήθειας 
Α΄ φάσης «Προµήθεια χρώµατος ∆ιαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
50.000,00 € µε  Φ.Π.Α.. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του ανωτέρω έργου στην 
ε̟ιχείρηση: «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-Α.Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΛΩΝ (10ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΦΜ 094200765-Λ.σ. Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η ο̟οία 
̟ρόσφερε τιµή 1,95€/κιλό για 18010 κιλά χρώµατος και 0.749€/κιλό για 6013.5 κιλά 
υαλοσφαιρίδια, ήτοι συνολικά µε Φ.Π.Α. 48737.03€. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 774 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού για το έργο µε τίτλο: «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 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 95.798,386 € 
µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 9272/28-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 26-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων 
του διαγωνισµού για το έργο µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους 
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ελαιώνες στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της 
Ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 95.798,386 € 
µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το ο̟οίο καµία ̟ροσφορά δεν κάλυ̟τε τους όρους της 
υ̟.΄αριθµ. 1/2013 διακήρυξης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Εύβοιας, ακόµα και µετά την διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης,   
2. Ματαιώνει οριστικά τον διαγωνισµό, ο ο̟οίος εγκρίθηκε µε την υ̟΄αριθµ. 301/27-3-
2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 775 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ών ̟αραλαβής αγαθών και υ̟ηρεσιών, αξιολόγησης 
των α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών, δια̟ραγµάτευσης για ̟ροµήθειες, εκτέλεση 
εργασιών, ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και αξιολόγησης ενστάσεων, των υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαµία και των υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3284/28-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί τις ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ές, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του 
Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), τα υ̟ηρεσιακά µέλη των 
ο̟οίων ̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 4024/2011, ως εξής: 
 
Α) Ε̟ιτρο̟ές ̟αραλαβής υλικών, εξο̟λισµού, εργασιών και υ̟ηρεσιών για τις 
ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λαµία και 
των υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  

Α-1) Των υ̟ηρεσιών ̟ου στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στη δ/νση: Υψηλάντου 1 και στο κτίριο της  Πλ. Ελευθερίας 3 στη Λαµία  

1)  Συράκης Ευθύµιος, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού- Λογιστικού, ανα̟ληρούµενος α̟ό την 
Πα̟αλέξη Γεωργία, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού- Λογιστικού  
2) Μ̟ούρας Άγγελος, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικ/ου – Οικ/ού, ανα̟ληρούµενος α̟ό την 
Κυρίτση Στυλιανή, κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού - Λογιστικού 
3) Πα̟αευσταθίου Φώτης, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικ/ου – Οικ/ού, ανα̟ληρούµενο α̟ό την 
Σαµαρά Βασιλική, κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού - Λογιστικού 
 

Α-2)  ∆/νσης Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασµού 

1) Πα̟αδηµητρίου Γεωργία, κλάδου Π.Ε. Χηµικών, ανα̟ληρούµενη α̟ό την 
Ματθαιάκη Ιωάννα, κλάδου  Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών  
2) Ροδάς Αθανάσιος, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ανα̟ληρούµενος α̟ό την 
Κοτρώτσου Στυλιανή, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών  
3) Γρίβας ∆ηµήτριος, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, ανα̟ληρούµενος α̟ό την 
Αλεξο̟ούλου ∆έσ̟οινα, κλάδου Τ.Ε. Μηχ/κών 
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Α-3) ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

1) Κολοβός Φώτιος, κλάδου Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον 
Ζιαγκοβά Αθανάσιο, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών 
2) ∆ηµητρό̟ουλος Ευάγγελος, κλάδου Π.Ε. Γεωλόγων, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον 
Α̟οστολό̟ουλο Γεώργιο, κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής 
3) Μακρή Βασιλική, κλάδου Τ.Ε. Εργοδηγών, ανα̟ληρούµενη α̟ό την Μαλισόβα 
Περσεφόνη, κλάδου  ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού  
 

Α-4) ∆/νσης Τεχνικών Έργων Φθιώτιδας 

1) Γιαννακο̟ο̟ούλου Κυριακή, κλάδου Τ.Ε. Εργοδηγών ∆οµικών Έργων, 
ανα̟ληρούµενη α̟ό την Πολίτου Αργυρώ, κλάδου  Τ.Ε.  Εργοδηγών ∆οµικών Έργων  
2) Πα̟αϊωάννου ∆ήµητρα, κλάδου Τ.Ε. Εργοδηγών ∆οµικών Έργων, ανα̟ληρούµενη 
α̟ό τον Φορτάτο Βασίλειο, κλάδου  ∆.Ε. Τεχνικών 
3) Χριστο̟ούλου Θεοδώρα, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υ̟οδοµής, 
ανα̟ληρούµενη α̟ό την Ντόβα Σταυρούλα, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού- Λογιστικού  

 

Α-5) ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 

1) Καλτσούλα Ευαγγελία, κλάδου Π.Ε. Γεω̟όνων, ανα̟ληρούµενη α̟ό τον Μ̟λέτσα 
Ευάγγελο, κλάδου  Π.Ε. Γεω̟όνων 
2) Κατσίκα Ευαγγελία, κλάδου Τ.Ε. Τεχν. Γεω̟όνων, ανα̟ληρούµενη α̟ό την 
Μακρυγιάννη Ευφροσύνη, κλάδου  Π.Ε. Γεω̟όνων 
3) Μαντζώρος Αναστάσιος, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, ανα̟ληρούµενος 
α̟ό την Ανεστο̟ούλου Κωνσταντία, κλάδου  ∆.Ε. Πληροφορικής 

 

Α-6) ∆/νσης Κτηνιατρικής 

1) Τέγος Χρήστος, κλάδου Π.Ε. Κτηνιάτρων 
2) Κίττα Ελένη, κλάδου Π.Ε. Κτηνιάτρων  
3) Νεοφωτίστου Παναγιώτα, κλάδου Π.Ε. Κτηνιάτρων  

 

Α-7) Υ̟ηρεσίες της Γενικής ∆/νσης Ανά̟τυξης στη Φθιώτιδα 

1) Πετρο̟ούλου Αθανασία, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ανα̟ληρούµενη 
α̟ό τη Μ̟ουρούνη Ελένη, κλάδου  ∆.Ε. ∆ιοικητικού- Λογιστικού 
2) Πα̟αγεωργίου Ηλίας, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ανα̟ληρούµενος 
α̟ό τον Πλιάτσικα Σ̟ύρο, κλάδου  ∆.Ε. ∆ιοικητικού- Λογιστικού 
3) Πολύζος Μάριος, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ανα̟ληρούµενος α̟ό την 
Κολοβού Ελένη Κλάδου  ∆.Ε. ∆ιοικητικού- Λογιστικού 
 

Α-8)  

Ι) ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 
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1) Τσιρίγκα Ευσταθία, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού- Οικονοµικού, ανα̟ληρούµενη α̟ό 
την Σαντάρµου Άννα, κλάδου  ∆.Ε. ∆ιοικητικών - Γραµµατέων 
2) Ορφανίδου Μαρία, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων, ανα̟ληρούµενη α̟ό τον  
Καρύδα Α̟όστολο, κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών Οχηµάτων 
3) Λιάλιου Μάρθα, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, ανα̟ληρούµενη α̟ό την 
Κωνσταντο̟ούλου Ιωάννα, κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού - Λογιστικού 
 

ΙΙ) Ε̟ιτρο̟ή του τµήµατος της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών στην Αταλάντη 

             Τακτικά µέλη 

1) Τριανταφύλλου Λουκάς, κλάδου Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
2) Κλωτσοτύρας Ιωάννης, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών Τεχνιτών Οχηµάτων  
3) Αγγελούση Αικατερίνη, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού- Λογιστικού  
 

Ανα̟ληρωµατικά 

Τσατήρας ∆ηµήτριος, κλάδου  ∆.Ε. Τεχνικών  

 

ΙΙΙ) Ε̟ιτρο̟ή του Κ.Τ.Ε.Ο Φθιώτιδας 

1) Περώνης Κωνσταντίνος, κλάδου Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ανα̟ληρούµενος 
α̟ό την Σαντάρµου Άννα, κλάδου  ∆.Ε. ∆ιοικητικών - Γραµµατέων 
2) Μαρτάρας Βάϊος, κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών Οχηµάτων, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον  
Καρύδα Α̟όστολο, κλάδου  ∆.Ε. Τεχνικών Οχηµάτων 
3) Τσούλος Ηλίας, κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών Οχηµάτων, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον  
Καρακώστα Κυριάκο, κλάδου  ∆.Ε. Τεχνικών Οχηµάτων 
 

Η συγκεκριµένη Ε̟ιτρο̟ή  του Κ.Τ.Ε.Ο. Φθιώτιδας είναι αρµόδια και για την 
̟αραλαβή του εξο̟λισµού, των υλικών και των εργασιών ̟ου α̟αιτούνται για την 
̟ιστο̟οίηση του Κ.Τ.Ε.Ο.  

 

Α-9) Υ̟ηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 
στη Φθιώτιδα 

1) Τσιλίκα Βασιλική, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ανα̟ληρούµενη α̟ό την 
Ροντογιάννη Σοφία, κλάδου  ∆.Ε. ∆ιοικητικού - Λογιστικού 
2) Στεργιο̟ούλου Αικατερίνη, κλάδου  ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, ανα̟ληρούµενη 
α̟ό τον Καναούτη Ιωάννη, κλάδου Τ.Ε. Ε̟αγγελµάτων Υγείας 
3) Καλτσά Αικατερίνη, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού, ανα̟ληρούµενη α̟ό την 
Κοντογιάννη Παναγιώτα, κλάδου  Τ.Ε. Ε̟αγγελµάτων Υγείας 

 

Ειδικές ε̟ιτρο̟ές της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Φθ/δας 

 

Α-10) Ε̟ιτρο̟ή τεχνικής ε̟ιθεώρησης οχηµάτων – µηχανηµάτων και ̟ροµήθειας 
υλικών 
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1) Ζωβοϊλης Ιωάννης, κλάδου Π.Ε. Μηχ/γων Μηχανικών, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον 
Χριστό̟ουλο Κωνσταντίνο, κλάδου  ∆.Ε. Τεχνιτών 
2) Κοτσόβουλος ∆ηµήτριος, κλάδου ∆.Ε. Τεχνιτών, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον Μακρή 
Ηλία, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών 
3) Αγγράς Βασίλειος, κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών Οχηµάτων, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον  
Γιώτη Αθανάσιο, κλάδου ∆.Ε. Τεχνιτών 
  
Α-11) Ε̟ιτρο̟ή δια̟ίστωσης ε̟ισκευής οχηµάτων – µηχανηµάτων 
1)  Περώνης Κων/νος, κλάδου Τ.Ε. Μηχανολόγων µηχ/κων, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον 
Πέτρου Χρήστο, κλάδου  ∆.Ε. Τεχνιτών 
2) Μακρής Ιωάννης, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών – Τεχνιτών, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον 
Τσαλαφούτα Νικόλαο, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών   
3) Τσιαχρής Άγγελος, κλάδου ∆.Ε. Τεχνιτών Μηχ. Ηλεκτρ., ανα̟ληρούµενος α̟ό τον 
Σολδάτο Ιωάννη, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών – Τεχνιτών  

 

Α-12) Ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής καυσίµων κίνησης  και λι̟αντικών 

1) Μακρής Ιωάννης, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον Μιτζιβίρη 
Βασίλειο, κλάδου  ∆.Ε. οδηγών 
2) Αγγράς Παναγιώτης, κλάδου ∆.Ε. οδηγών, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον Καρα̟έτσα 
Αθανάσιο, κλάδου  ∆.Ε. Χειριστών Μηχανηµάτων 
3)  Τσιαµ̟ούλας Νικόλαος, κλάδου ∆.Ε. Χειριστών, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον 
Χριστό̟ουλο Αθανάσιο, κλάδου  ∆.Ε. Χειριστών Μηχανηµάτων 

 

Β) Ε̟ιτρο̟ή για την α̟ευθείας ανάθεση των ̟άσης φύσεως ̟ροµηθειών και εργασιών 
για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα 

1) Σ̟ηλιο̟ούλου Αρετή, κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, ανα̟ληρούµενη α̟ό 
την Κοροδήµα Σίλια, κλάδου  Π.Ε. ∆ιοικητικού- Οικονοµικού 
2) Γκατζιάς Χρήστος, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού Λογιστικού, ανα̟ληρούµενος α̟ό την 
Τολλίλη Βαϊα, κλάδου  Π.Ε. ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
3) Καλώτας Βασίλειος, κλάδου Π.Ε. Οικονοµικού, ανα̟ληρούµενος α̟ό την Λύτρα 
∆ήµητρα, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού- Οικονοµικού 

 

Γ) Ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών 
δια̟ραγµάτευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα 

1) Ντερέκας Βασίλειος, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικ/ού- Οικονοµικού, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον  
Γαλάνη Αθανάσιο, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού- Οικονοµικού  
2) Χαλάτση Ιωάννα, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικ/ού – Οικονοµικού, ανα̟ληρούµενη α̟ό την 
Πιλάτου Ελένη, κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού Λογιστικού 
3) Στιβαχτή Μαρία, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού- Οικονοµικού, ανα̟ληρούµενη α̟ό τον  
Πριτσιόλα Λεωνίδα, κλάδου  ∆.Ε. ∆ιοικητικού- Λογιστικού 

 

∆) Ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και ̟ροσφυγών 
του άρθρου 3 ̟αραγ. 2 του ν. 2522/1997 
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1) Κύρκος Βασίλειος, κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, ανα̟ληρούµενος α̟ό τον 
Λεµψέογλου Γρηγόριο, κλάδου  ∆.Ε. ∆ιοικητικού- Λογιστικού 
2) Φαρό̟ουλος Χαράλαµ̟ος, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, 
ανα̟ληρούµενος α̟ό τον Κουλαρµάνη Βασίλειο, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού 
3) Κιαµούρη Κωνσταντίνα, κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, ανα̟ληρούµενη 
α̟ό τον Κεραµίδα Ανάργυρο, κλάδου  Τ.Ε. ∆ιοικητικού - Λογιστικού 
 

Γραµµατέας των Ε̟ιτρο̟ών ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης ενστάσεων: Κοµνηνού 
Ελένη κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού  µε ανα̟ληρώτρια την Ξηρού Μαρούλα, 
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού. 

Η διάρκεια των ανωτέρω Ε̟ιτρο̟ών είναι ετήσια µε έναρξη την ηµεροµηνία της 
α̟όφασης συγκρότησής τους 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 776 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού και ανάθεση εκ̟όνησης της 
µελέτης: «Συµ̟ληρωµατικές µελέτες για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης Σέτα – 
Μανίκια»,  ̟ροϋ̟ολογισµού 1.200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
66216/2893/25-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, και την υ̟΄αριθµ. 35/2012 α̟όφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά µε 
την ο̟οία α̟ορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων των συνεργαζοµένων 
γραφείων «∆.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Γραφείο Μελετών ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΨΥΛΛΑΚΗ» κατά του Πρακτικού IΙ της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης, τα ο̟οία και 
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 3/17-4-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ̟ρος 
ε̟ιλογή γραφείου µελετών για την εκ̟όνηση της µελέτης: «Συµ̟ληρωµατικές µελέτες 
για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης Σέτα – Μανίκια», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.200.000,00 € 
µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στο άνοιγµα των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων 
αναδόχων.  
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού και αναθέτει την εκ̟όνηση της 
µελέτης του θέµατος στα συνεργαζόµενα γραφεία µελετών «Υ∆ΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε., 
Υ∆ΡΕΤΜΕ Ε.Ε., ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ», τα ο̟οία 
̟ροσέφεραν την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, σύµφωνα µε 
την ο̟οία το ̟οσοστό έκ̟τωσης είναι είκοσι τοις εκατό (20%) και ε̟οµένως το ̟οσό του 
συµφωνητικού ανέρχεται σε 780.240,00€ χωρίς το ΦΠΑ 23%. 
   

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 777 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.Ε. 
Ελυµνίων ∆. Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
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74627/3570/Φ.ΕΡΓΟΥ/26-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και η υ̟’ αριθµ. 2894/19-06-2013 θετική γνωµοδότηση της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.Ε. 
Ελυµνίων ∆. Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας» κατά έξι (6) µήνες, ήτοι 
µέχρι 7-1-2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 778 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή διατροφικού ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2291/27-6-2013 
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 τη δα̟άνη 7.240,00 € για ̟ληρωµή του διατροφικού ε̟ιδόµατος είκοσι (20) 
νεφρο̟αθών της Π.Ε. Ευρυτανίας για το µήνα Ιούνιο 2013, στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 2713. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 779 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 75912/3103/1-
7-2013 & 77490/3175/3-7-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. 
Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Α. Εγκρίνει: 
1. τη διάθεση ̟οσού 850,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0845, για 
̟ροµήθεια δεκα̟έντε στεφάνων για την εκδήλωση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου στο χωριό Βαρβάρα Αιδηψού,  
2.  τη διάθεση ̟οσού 600,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 5244, για 
αγορά υλικών ̟ρογράµµατος Μελιταίου ̟υρετού και ΟΣ∆Ε (αγορά κυτίων 
̟ολυστερίνης Νο2 -200 τεµάχια & Νο5 -105 τεµάχια),  
3. τη διάθεση ̟οσού 295,20 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861, για 
̟αροχή υ̟ηρεσιών για το ΚΗΗ 4806 αυτοκίνητο της Π.Ε Εύβοιας,  
4. τη διάθεση ̟οσού 2.460,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ1723, για 
̟ροµήθεια µηχανογραφικού εξο̟λισµού (σύστηµα α̟οθήκευσης δεδοµένων Qnap TS-
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669 Pro και έξι σκληρούς δίσκους SATA 3TB RED 64MB WD30EFRX) (Έγγρ. 
72371/207/20-6-13 τµ. Πληροφορικής), 
5. τη διάθεση ̟οσού 430,50 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0843,  
εκτύ̟ωση ̟ενήντα µ̟λοκ (διαταγή ̟ορείας – δελτίο κινήσεως) της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
για τους οδηγούς,  
6. τη διάθεση ̟οσού 246,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0823, για 
υ̟ηρεσίες courier µηνός Ιουνίου 2013,  
7. τη διάθεση ̟οσού 594,34 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0841, για 
δηµοσίευση ̟ερίληψης διακήρυξης ( σύναψη σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου έξι 
ατόµων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) στην εφηµερίδα Ευβοϊκός 
Τύ̟ος,  
8. τη διάθεση ̟οσού 1.350,09 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά τµ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας µηνός Ιουνίου 2013 (Έγγρ. 850/1-
7-13 τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας), 
9. τη διάθεση ̟οσών 2.358,00 € (ΚΑΕ 0342) και 657,51 € (ΚΑΕ 0352) για αµοιβές και 
εισφορές µισθοδοσίας ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού µηνός Ιουνίου 2013, α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ 02073,   
10. τη διάθεση ̟οσού 700,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1699, για 
̟ροµήθεια ̟αγίδων και λοι̟ών συνοδευτικών υλικών για το ̟ρόγραµµα 
ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας έτους 2013,  
11. τη διάθεση ̟οσού 436,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899, για 
ασφάλιστρα για το ΚΗΙ 5261 αυτοκίνητο της Π.Ε Εύβοιας,  
12. τη διάθεση ̟οσού 3.177,87 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών µηνός Μαΐου 2013 (Έγγρ. 
71887/18389/19-6-13 ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών), 
13. τη διάθεση ̟οσού 696,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά τµ. Πληροφορικής µηνών Μαΐου – Ιουνίου 2013  (Έγγρ. 76714/220/2-7-13  
τµ. Πληροφορικής), 
14. τη διάθεση ̟οσού 757,19 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1231, για 
̟ροµήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την δα̟άνη µε α/α 1.  
 
Β. ∆εν εγκρίνει, µετά α̟ό ̟ρόταση του Προέδρου, την µε α/α 8 δα̟άνη ̟ου 
αναγράφεται στην υ̟΄αριθµ. 77490/3175/3-7-2013 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροκειµένου να δοθούν διευκρινίσεις σε ε̟όµενη 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 780 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2348/1-7-2013 
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 
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Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 
 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ  
(ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. σε 
ΕΥΡΩ) 

1 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια µηχανολογικού εξο̟λισµού του ΚΤΕΟ 
Ευρυτανίας για την Πιστο̟οίηση κατά ISO 9001 και συγκεκριµένα α) ενός 
εξοµοιωτής φορτίου αξίας (6.500,00€) β) ενός αµορτισόµετρου για Ε. ΙΧ 
&Φ<3,5 t (12.000,00€) και γ) λογισµικό σύστηµα για την κεντρική µονάδα 
της αυτόµατης γραµµής (1.500,00€) για τις ανάγκες της ∆/νσης  
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2280/27-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 071  ΚΑΕ 9459 

24.600,00 

2 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια εξωτερικών ̟ινακίδων µε αλλαγή της 
ε̟ωνυµίας α̟ό Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε Π.Ε. Ευρυτανίας όλων των 
∆/νσεων και δηµιουργία εσωτερικών ̟ινακίδων όλων των υ̟αρχόντων 
τµηµάτων  για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας . 
Σχετ. αριθµ. 2280/27-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 

1.800,00 

3 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια µελανιών του τµήµατος Προµηθειών και του 
γραφείου του Αντι̟εριφερειάρχη για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2280/27-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1111 

107,50 

 
4 

∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού εξο̟λισµού 
µηχανηµάτων και οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης 
∆ιοικ. Οικ/κου της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ
ΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

14/06/2013 Εκχιονιστικό 
ΙΧ 93852  

1 Ελαστικό 
Michelin  

615,00 

ΣΥΝΟΛΟ   615,00 

06/06/2013 Εκσκαφέας  4 ελαστικά  χ 
 

860,00 

ΣΥΝΟΛΟ   3.440,00 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  4.055,00 

 
Σχετ. αριθµ. 2280/27-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

4.055,00 
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5 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ενός Η/Υ  για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2280/27-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1723 

650,01 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 781 
 

ΘΕΜΑ 18ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2345/1-7-2013 
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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την διάθεση ̟ιστώσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών (ανάληψη υ̟οχρεώσεων – 
δέσµευσης ̟ιστώσεων) ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή 
̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, ως εξής: 

 
1) ̟οσού 151,22 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
861,1321 για εργασία και ανταλλακτικά για  το ΚΗΥ-6106 αυτοκίνητο (Έγγραφο ∆/νση 
Μεταφορών 4906/14-06-2013), 
2) ̟οσού 98,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για  αγορά τόνερ για τις ανάγκες του ΚΕ∆∆Υ (Έγγραφο Τµήµα Πληροφορικής  
199/11-06-2013), 
 3) ̟οσού 335,79 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για  αγορά τόνερ για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆/κού-Οικονοµικού, Ανά̟τυξης και 
Μεταφορών (Έγγραφο Τµήµα Πληροφορικής  210/18-06-2013), 
4) ̟οσού 996,30€ συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
5244, για αγορά σετ δειγµατοληψίας σαλµονέλας (Έγγραφο Τµήµα Κτηνιατρικής  
9661/19-06-2013) και α̟ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη α̟ό τις υ̟οβληθείσες 
̟ροσφορές, 
5) ̟οσού 140.000,00€, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 2713, για ̟ληρωµή ε̟ιδόµατος 
νεφρο̟αθών και µεταµοσχευµένων σε 185 άτοµα για το δίµηνο Ιουλίου –Αυγούστου 
2013, 
6) ̟οσού 150.570,32€, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9473, για κάλυψη δα̟ανών του 
έργου «Α̟οκατάσταση ζηµιών α̟ό ̟ληµύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα στον 
Οργανισµό Κω̟αΐδας» και άλλων ̟ου ̟ρόκειται να ενταχθούν στον ανωτέρω φορέα 
και ΚΑΕ, 
7) ̟οσού 43.800,00€, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9771.02, για συντήρηση 
ηλεκτροφωτισµού κόµβων οδικού δικτύου,  
8) ̟οσού 30.000.00€, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 894, για  κάλυψη δικαστικών και 
συµβολαιογραφικών εξόδων, 
9) ̟οσού 204,80 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για  αγορά τόνερ φωτοτυ̟ικού και εκτυ̟ωτή για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆/κου-
Οικ/κού ως ̟ροσφορά 25/06/2013, 
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10) ̟οσού 448,34 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά υλικών εκτύ̟ωσης ό̟ως αυτά φαίνονται στο Έγγραφο Τµήµατος 
Κτηνιατρικής 9805/21-06-2013, για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής και των 
αγροτικών Κτηνιατρείων της ΠΕ Βοιωτίας, 
11)  ̟οσού 75,03 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
5241, για  αγορά ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ̟ρογράµµατος ∆ακοκτονίας 
και ανάθεση στην οικονοµικότερη α̟ό τις υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές (Έγγραφο ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας 10127/28-06-2013), 
12) ̟οσού 325,95 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
5241, για αγορά εκτυ̟ωτικών υλικών για τις ανάγκες του ̟ρογράµµατος ∆ακοκτονίας 
και ανάθεση στην οικονοµικότερη α̟ό τις υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές (Έγγραφο ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας 10096/27-06-2013), 
13) ̟οσού 980,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για  αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆/κού-Οικονοµικού,       
14) ̟οσού 4.615,00€ α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 567 για  ̟ληρωµή οφειλοµένων 
̟ρόσθετων τελών έτους 2012 στους υ̟αλλήλους των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Βοιωτίας ̟ου διενήργησαν φυτοϋγειονοµικούς 
ελέγχους και ελέγχους ̟οιότητας και καταλληλότητας,  
15) ̟οσού 950,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ∆/νσης Β/θµιας Εκ̟/σης 
(Έγγραφο 6316/2-7-2013). 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τη δα̟άνη µε α/α 6, “̟ου αφορά 
ε̟ιδιορθώσεις στην Κω̟αΐδα, εφόσον ̟αραµένει µετέωρη και φθίνει σαν οργανισµός” 
και τη δα̟άνη µε α/α 8. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τη δα̟άνη µε α/α 8, µε την 
αιτιολογία ότι είναι αόριστη και ασαφής. 
 
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ζήτησαν εφεξής να διαχωρίζονται 
στις εισηγήσεις των υ̟ηρεσιών οι εγκρίσεις ̟ληρωµών α̟ό τις εγκρίσεις δεσµεύσεων, 
µετά α̟ό σχετικό έγγραφο ̟ου θα τους α̟οστείλει ο Γενικός ∆ιευθυντής Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Ο κ. Χρονάς διαφώνησε και ζήτησε “η ενηµέρωση των αρµόδιων υ̟ηρεσιών να γίνει 
α̟ό τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, ο ο̟οίος εκφράζοντας την ά̟οψή της, 
µ̟ορεί να αλληλογραφεί µε κάθε αρχή και εξουσία”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 782 
 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3415/3-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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Α. Εγκρίνει τη δα̟άνη και τη 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 
1 1η εντολή «Παρακολούθηση α̟ό εδάφους 

των ̟ρονυµφών των κουνου̟ιών και 
διενέργεια α̟ό εδάφους ̟αρεµβάσεων» 

ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ 93.652,20 9899 

2 4η εντολή «Κατασκευή κυκλικού κόµβου 
ε̟ί της ε̟αρχιακής οδού Μαλεσίνας - 
Θεολόγου» 

Αθανάσιος Μουστάκας 1.630,86 9459 

 
Β. ∆εν εγκρίνει τη δα̟άνη και τη διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή των λογαριασµών 
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ου αναγράφονται στις ̟αρ. 2, 3, 4 της υ̟΄αριθµ. 3415/3-7-
2013 εισήγησης της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., ̟ροκειµένου να δοθούν διευκρινίσεις 
α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία στην ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 783 
 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. 
για την αντιµετώ̟ιση των αναγκών της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 9287/1-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη δα̟άνη 27.000,00€, για την ̟ρόσληψη έντεκα (11) υ̟αλλήλων µε σχέση 
Ι.∆.Ο.Χ. χρονικής διάρκειας µέχρι 30-11-2013, για την αντιµετώ̟ιση των ε̟οχικών 
αναγκών της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας και για το 
̟ρόγραµµα κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0341 (̟οσό 20.800,00€) και    
ΚΑΕ 0351 (̟οσό 6.200,00). 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, δηλώνοντας ότι “διαφωνεί µε τον θεσµό των εκτάκτων”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 784 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Εκδίκαση ένστασης – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού του 
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 500.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1428/1-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 1α/4-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
2. Κάνει δεκτή την α̟ό 10/06/2013 ένσταση της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «Τράντος 
Οδυσσέας του Χρήστου» κατά του υ̟΄αριθµ. 1α/4-6-2013 ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
500.000,00 € µε Φ.Π.Α., για τους λόγους ̟ου αναλυτικά αναγράφονται στην α̟ό 
1/07/2013 εισήγηση της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού.  
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εργολη̟τική ε̟ιχείρηση 
«Τράντος Οδυσσέας του Χρήστου», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τριάντα ̟έντε τοις εκατό 
(35%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 785 
 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Ε̟ισκευή - Συντήρηση του 
κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 76147/7058/1-
7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδος ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δα̟άνη, ύψους 14.200.00 € µε Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου: 
«Ε̟ισκευή - Συντήρηση του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η 
ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012, του άρθρου 6, 
̟αρ. 7. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 786 
 

ΘΕΜΑ 23ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄ αριθµ. 714/19-6-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3225/2-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υ̟΄ αριθµ. 714/19-6-2013 α̟όφασή της, ως ̟ρος τον υ̟όλογο στο όνοµα 
του ο̟οίου εγκρίθηκε η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας, α̟ό το λάθος «…Βασιλό̟ουλο Παναγιώτη…», στο ορθό «…Συράκη 
Ευθύµιο…». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 787 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Εκδίκαση ένστασης – έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟οκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 3ου ∆ηµοτικού σχολείου Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 2.000.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
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60543/2890/Φ.Ε./1-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 1/20-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 3ου ∆ηµοτικού σχολείου Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 2.000.000,00 €. 
2. Α̟ορρί̟τει την α̟ό 27-5-2013 ένσταση της Κοινο̟ραξίας «ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ 
Ο.Ε. – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ-ΟΡΕΣΤΗ», για τους λόγους ̟ου αναλυτικά 
αναφέρονται στην α̟ό 26-6-2013 εισήγηση της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού. 
3. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του ανωτέρω έργου στη 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» µε δα̟άνη ̟ροσφοράς 695.660,60 
€ (χωρίς α̟ρόβλε̟τα, α̟ολογιστικές εργασίες, αναθεώρηση και ΦΠΑ), έναντι δα̟άνης 
µελέτης 1.342.438,81 € (χωρίς α̟ρόβλε̟τα, α̟ολογιστικές εργασίες, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 788 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Εκδίκαση ένστασης της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «Οδός Ζάρακες – ̟αραλία Αλµυρο̟οτάµου 
(Ολοκλήρωση)», Π.Ε. Εύβοιας, κατά της υ̟’ αρ. 91469/4321/13-8-2012 α̟όφασης 
έκ̟τωσής της (εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
35814/1681/Φ.Ε./29-3-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και το 
α̟ό 5-7-2013 ενηµερωτικό σηµείωµα της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος και τη συζήτησή του ξανά µέχρι το τέλος Ιουλίου. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 789 
 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1439/2-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
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α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του 
οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων», Π.Ε Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
120.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 790 
 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου   
Καρ̟ενησίου», Π.Ε Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1440/2-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του 
οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου   Καρ̟ενησίου», Π.Ε Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
120.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 791 
 

Σ΄αυτό το σηµείο α̟οχώρησε α̟ό την αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ο κ. Ταξιάρχης Σκλα̟άνης. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της µελέτης: «Βελτίωση οδού 
Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας µε ̟αράκαµψη Γιάλτρων», Π.Ε. 
Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
65070/3117/Φ.ΜΕΛΕΤΗΣ/2-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 3o Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) της µελέτης: «Βελτίωση οδού Αγ. Νικόλαος – 
Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας µε ̟αράκαµψη Γιάλτρων», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικού 
̟οσού 1.639.240,17 €, αναδόχου µελετητή Σύµ̟ραξη γραφείων: ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
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ΑΕΜΓΕ – ΤΟΜΗ ΑΕΜΕΥ – Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ – ΑΝ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ – Γ. ΒΑΤΣΕΛΛΑΣ – Ν. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝ. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 792 
 

ΘΕΜΑ 29ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Π.Ε. Φωκίδας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Γ.Α. 364/13-6-
2013 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 κατά ̟λειοψηφία 
1. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Πρωτοδικείου Άµφισσας Νικόλαο Εµµανουήλ, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η 
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο 
̟ου θα οριστεί, για να εκ̟ροσω̟ήσει και υ̟ερασ̟ιστεί τα συµφέροντα της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας σε ̟ροσφυγή του ∆ήµου ∆ελφών κατά α̟όφασης της 
Αντι̟εριφερειάρχου Φωκίδας, ε̟ιβολής διοικητικής κύρωσης ̟ροστίµου, ύψους 15.000 
€ για ̟αραβάσεις ̟εριβαλλοντικής νοµοθεσίας (ρίψη ανε̟εξέργαστων λυµάτων α̟ό το 
δηµοτικό αγωγό στο χείµαρρο Σκίτσα), και µέχρι τελεσιδικίας της υ̟όθεσης αυτής. 
2. ∆εν εγκρίνει το δεύτερο σκέλος της υ̟’ αριθµ. Γ.Α. 364/13-6-2013 εισήγησης της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθούν 
διευκρινίσεις α̟ό την υ̟ηρεσία. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει αρνητικά, διότι δεν τον βρίσκει σύµφωνο 
̟ολιτικά η δικαστική διένεξη µεταξύ το̟ικής και ̟εριφερειακής διοίκησης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 793 
 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση διεξαγωγής ̟ρόχειρης άτυ̟ης δηµο̟ρασίας για την εκ̟οίηση 
̟ινακίδων κυκλοφορίας οχηµάτων, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2228/25-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει την διεξαγωγή ̟ρόχειρης άτυ̟ης δηµο̟ρασίας για την εκ̟οίηση 
̟εντακοσίων κιλών ̟ερί̟ου ̟αλαιών ̟ινακίδων κυκλοφορίας οχηµάτων ̟ου 
βρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο άρθρο 15 ̟αρ.1 του Π.∆ 242/96 , και σε συνδυασµό µε 
το α̟ό  15-3-2013 ̟ρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής της ̟αρ.4 του άρθρου 13 του Π.∆. 
242/96 και την αριθµ. 88/25.4.2013 α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας. 
2. Εξουσιοδοτεί την αρµόδια υ̟ηρεσία, ό̟ως ̟ροβεί στη συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής 
διεξαγωγής της ̟ρόχειρης άτυ̟ης δηµο̟ρασίας για την εκ̟οίηση ̟ινακίδων 
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κυκλοφορίας οχηµάτων στην Π.Ε. Βοιωτίας, να διενεργήσει το άνοιγµα των 
οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων και να υ̟οβάλει στην Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή το σχετικό ̟ρακτικό ̟ρος έγκριση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 794 
 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Εργασίες αντι̟ληµµυρικής ̟ροστασίας αγροτικού δρόµου σε ̟εριοχή της Τ.Κ. 
Βαρδατών ∆ήµου Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
71918/6621/20-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδος ̟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 11-6-2013 ̟ρακτικό της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Εργασίες 
αντι̟ληµµυρικής ̟ροστασίας αγροτικού δρόµου σε ̟εριοχή της Τ.Κ. Βαρδατών ∆ήµου 
Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του ανωτέρω έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα δύο τοις 
εκατό (42%). 
 
   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 795 
  
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Aνακατασκευή τεχνικού 
υδροληψίας στον ΤΟΕΒ Ροδίτσας (̟εριοχή µεριστή)», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
24.500.00  € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 77281/7174/3-
7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδος ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να διευκρινιστούν οι εργασίες ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται να γίνουν. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 796 
 

Σ΄αυτό το σηµείο α̟οχώρησε α̟ό την αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2417/3-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, ̟οσού 1.400,00 €, µε 
υ̟όλογο τον υ̟άλληλο Βασιλάκη Γεώργιο  της ∆/νσης Β/θµιας Εκ̟/σης  Π.Ε. Βοιωτίας 
για κάλυψη δα̟άνης διακίνησης της συνήθους ταχυδροµικής αλληλογραφίας. 
Ηµεροµηνία  α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 31/12/13 και η δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 
073 ΚΑΕ 823. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 797 
 

ΘΕΜΑ 34ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 77146/2539/3-
7-2013 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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. τη διάθεση ̟οσού 70,68 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1321, για ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών για το service του skoda-octavia ΚΗΗ 1629 (Καρέλλης ΕΠΕ) 
2. τη διάθεση ̟οσού 29,52 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0861, για εργασία 
service στο ΚΗΗ 1629 (Καρέλλης ΕΠΕ) 
3. τη διάθεση ̟οσού 16.652,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 2713, για 
̟ληρωµή ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών Ιουνίου  
4. τη διάθεση ̟οσού 30.390,05 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459, για 
̟ληρωµή 1ου λογαριασµού του έργου «∆ιαγράµµιση κόµβων Ιτέας και ̟εριφερειακού 
δρόµου Ιτέας-Κίρρας» (Μ̟αρτσώτας ∆ηµήτριος) 
5. τη διάθεση ̟οσού 48.895,99 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9779, για 
̟ληρωµή 1ου λογαριασµού του έργου «Α̟οκατάσταση ζηµιών αναβαθµών και 
λοι̟ών τεχνικών έργων χείµαρρου Μανδήλω στη θέση Ανυχάκι Ευ̟αλίου και 
Καστράκι (Σκαλιώτης) 
6. τη διάθεση ̟οσού 40.695,18 €, α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΕΠ 056/2, για ̟ληρωµή 23ου 
λογαριασµού του έργου «∆ρόµος Αθανασίου ∆ιάκου-Καστριώτισσας» (Προµηθέας 
ΑΤΕΒΕ) 
7. τη διάθεση ̟οσού 3.260,11 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το φορτηγό αυτοκίνητο STAYER ΚΗΗ 1611 
(Μηλιώνης Χαράλαµ̟ος) 
8. τη διάθεση ̟οσού 615,0 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0861, για εργασία του 
φορτηγού αυτοκινήτου STAYER ΚΗΗ 1611 (Μηλιώνης Χαράλαµ̟ος) 
9. τη διάθεση ̟οσού 570,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9779, για ̟ροµήθεια 
εκτυ̟ωτή Α4 για την υ̟οστήριξη µηχανογράφησης του ΚΤΕΟ Φωκίδας (Σµαράγδης 
Νικόλαος) 
10. τη διάθεση ̟οσού 35,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1723, για ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών roller (Φανιδάκης) 
11. τη διάθεση ̟οσού 150,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
τόνερ hp 3005 της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοιν.Μέριµνας (Σµαράγδης) 
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12. τη διάθεση ̟οσού 1480,30 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0832, για ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆ΕΗ  
13. τη διάθεση ̟οσού 158,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά  ενός υ̟αλλήλου  
14. τη διάθεση ̟οσού 239,85 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0871, για αµοιβή 
δικηγόρου Βασιλική Ι.Πα̟ακώστα για υ̟όθεση Καραχάλιου κατά Π. Στερεάς 
Ελλάδας  
15. τη διάθεση ̟οσού 713,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1329, για ̟ληρωµή 
για ανταλλακτικά 4 φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων (Σαµαρά Γεωργία) 
16. τη διάθεση ̟οσού 110.000 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 2713, για ̟ληρωµή 
ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών α̟ό 01/07/2013 έως 31/12/2013  
17. τη διάθεση ̟οσού 3493,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1723, για αγορά 4 
Η/Υ µε οθόνες για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Π.Ε Φωκίδας (Φανιδάκης) 
18. τη διάθεση ̟οσού 24.600,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9778 (̟ιστώσεις 
ιδίων ̟όρων), για ̟ροµήθεια 2 µεταχειρισµένων µηχανηµάτων (ένας ερ̟υστριοφόρος 
εκσκαφέας Caterpillar 215 LC και ένα σύνθετο εκσκα̟τικό-φορτωτικό JCB 4CX) της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (Βούλγαρης) 
19. τη διάθεση ̟οσού 738,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0871, για αµοιβή 
δικηγόρου για ̟αράσταση για υ̟όθεση «Πλαζ Καλαφάτη»(διαταγή ̟ληρωµής και 
α̟όδοσης µισθίου) (Εµµανουήλ Νίκος) 
20. τη διάθεση ̟οσού 72 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0899, για κάρτες 
καυσαερίων των οχηµάτων ΚΗΥ 7934,ΚΗΗ 1629,ΚΗΥ 7901,ΚΗΥ 7902,ΚΗΥ 
7903,ΚΗΥ 7933 της ΠΕ Φωκίδας (Τσούνης) 

 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τη δα̟άνη µε α/α 19. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 798 
 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 77486/3174/3-

7-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δα̟άνη ̟ου ̟ρόκειται να γίνει και υ̟άρχει η σχετική δέσµευση για το 
̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
- ̟οσών 15.000,00 € (ΚΑΕ 9459) και 67.000,00 € (ΚΑΕ 9417), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 
02071, για οδοι̟ορικά 45 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων για τους µήνες 
Ιούλιο έως ∆εκέµβριο 2013 για τη µελέτη, ε̟ίβλεψη, κατασκευή και ε̟ιµέτρηση των 
έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Έγγρ. 75572/3623/28-6-13 ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 799 
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ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 419/28-6-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 µετακινήσεις του Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου 
Καραµ̟ά, ως εξής: 
1. Στις 05-06-2013 στην Αιτ/νία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
2. Στις 11-06-2013 στην Αθήνα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
3. Στις 18-06-2013 στα Ψιανά Ευρυτανίας (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
4. Στις 25-06-2013 στην Λαµία (συνεδρίαση Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής) 
5.Στις 27-06-2013 στην Λαµία (συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου) 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 800 
 
 
 
 
 
 
 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων θεµάτων λύεται 
η ̟αρούσα συνεδρίαση. Το ̟ρακτικό συντάχθηκε και υ̟ογράφεται α̟ό τα 
̟αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Αθανάσιος Μ̟ουραντάς     Παναγιώτης Παρχαρίδης    Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα 
    Περικλής Καραΐσκος    
    Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
    Γεώργιος Μ̟αντούνας 
    Αναστάσιος Χρονάς 
    Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 
    Θωµάς Τουσιάδης 

Γεώργιος Ζιώγας 
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