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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

            της 29ης Ιουλίου  2013 
         Αριθµός Πρακτικού 23 

  

                                                                                                  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος 
όροφος), σήµερα στις 29 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. 1234/24-7-2013 ̟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 22/18-7-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες α̟οκατάστασης 
κοίτης και ̟ρανών χειµάρρου Ασω̟ού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή εξόδων µεταφοράς εκτός έδρας υ̟αλλήλων της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Αντικατάσταση 
καταστρωµάτων γεφυρών Βλαχέρνας και Νέου Αργυρίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Εκδίκαση ένστασης και έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Ε̟ισκευή - Αντικατάσταση σκελετού στέγης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας», 
Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
υλικών εκτύ̟ωσης και ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 24.131,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Ολοκλήρωση τµήµατος δρόµου Καστανιά – Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών και 
υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 2ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Άγ. Ιωάννης ∆ήµου Ταµυναίων 
(Ολοκλήρωση θεάτρου)», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 2ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Γή̟εδο Τραχηλίου ∆ήµου Ταµυναίων 
(Χλοοτά̟ητας)», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης & δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση 
δρόµου Ζέλι Αταλάντη», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Ρα̟τό̟ουλο – Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην ̟ολιτιστική 
εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο ̟ολιτιστικός σύλλογος Βιταλιωτών «ΤΑ ΚΟΤΥΛΑΙΑ», µε 
θέµα: «Παραδοσιακή γιορτή σύκου». 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης και έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος 
̟ρο̟ληρωµής για την ̟ληρωµή των τελών χρήσης µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Εύβοιας, 
έτους 2013. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης & τευχών ανοιχτής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του 
έργου: «Προµήθεια συσκευασµένου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού: 30.000,00 € µε  Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση άσκησης ή µη έφεσης κατά των α̟οφάσεων 90/2011 και 99/2011 του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη 
για ̟αροχή υ̟ηρεσιών στα ̟λαίσια της ̟ροσαρµογής όλων των λογιστικών ̟αραµέτρων 
̟ου α̟αιτούνται για την µετάβαση α̟ό το υ̟άρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στο ∆ι̟λογραφικό Σύστηµα. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Εκδίκαση ένστασης και έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Αναστήλωση κτιρίου “Κύµα” στα Λουτρά Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 880.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Κατασκευή 
υ̟όβασης στο γή̟εδο Βούρκου», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 170.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή 
σωληνωτού οχετού στο ∆.∆. Ζελίου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση τευχών ̟ρος διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης µελέτης του έργου: 
«Ολοκλήρωση µελετών (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ) α̟ό την χ.θ. 3+200 
έως ̟έρας έργου: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙ∆ΗΨΟΥ Ν.Α. Εύβοιας”,  
̟ροϋ̟ολογισµού 36.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ε̟ανυ̟οβληθεισών δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή 
̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας και ε̟αναδηµο̟ράτησης του έργου: 
«Συντήρηση οδικών αξόνων Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.018.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου  
Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Οδός Αταλάντη 
– όρια Νοµού Βοιωτίας, Τµήµα Ε», Π.Σ.Ε., ̟ροϋ̟ολογισµού 9.000.000,00 €. 
 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του φακέλου έργου και της ̟ροκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την 
ανάθεση της µελέτης του έργου: «Προστασία Παράκτιας Ζώνης Πλατάνας Κύµης», Π.Ε. 
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Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 115.000,00 µε Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία του άρθ. 5, § 5.β του 
Ν.3316/05 (µε ανάλογη εφαρµογή τής διαδικασίας του άρθρου 7 του ιδίου Νόµου). 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελεσµάτος του ανοικτού διαγωνισµού 
για το έργο: «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων και ελκυστικών ουσιών  για τον α̟ό 
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π. Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
74.015,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελεσµάτων του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, 
στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 
2013 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού  602.100,72 € µε  Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου: «Τσιµεντόστρωση δρόµου 
̟ρος Ι. Μ. Στάνας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην ̟ολιτιστική 
εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο εκ̟ολιτιστικός σύλλογος «ΠΑΠΑ∆ΩΝ» Ερέτριας µε θέµα : « 
Γιορτή της Παναγιάς 2013». 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄ αριθµ. 821/18-7-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί εγκρίσεως διάθεσης ̟ίστωσης για 
συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην θεατρική ̟αράσταση ̟ου διοργανώνει ο σύλλογος 
Φίλων Νοµού Εύβοιας «ΥΠΑΡΧΩ» ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η, µε θέµα: «Όταν συνάντησα 
τον Στέλιο». 
 
ΘΕΜΑ 36ο: 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 37ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε ̟ολιτιστικές 
εκδηλώσεις. 
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ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση 
οδοστρώµατος της Ε.Ο. Ιτέας – Ναυ̟άκτου κατά τµήµατα ( Β΄ Φάση ), Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Εκδίκαση ένστασης της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης ‘’Ιωάννης Σ. Αθανασίου’’ 
σχετικά µε το έργο : «Άρση ε̟ικινδυνοτήτων και κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης ̟ρανών 
σε τµήµα της Ε.Ο. Άµφισσας – Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
µηχανολογικού εξο̟λισµού και µηχανοργάνωσης στο ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ της Π.Ε. Βοιωτίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 57.993,00 €, µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων  για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της  Π.Ε. Βοιωτίας και των 
Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 172.572,50 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
Παρόντα µέλη (7) οι κ.κ. Αθανάσιος Μ̟ουραντάς, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Ταξιάρχης 
Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, Θωµάς Τουσιάδης και Γεώργιος 
Πα̟αργύρης. Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη 
Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος και Περικλής Καραΐσκος καθώς και τα ανα̟ληρωµατικά µέλη 
αυτών. 
Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Αθανάσιος 
Μ̟ουραντάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Σύψα Ζωή, υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, 
κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό ΣΤ΄, ̟ου ορίσθηκε ανα̟ληρώτρια 
γραµµατέας της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 9971/286/28-1-2013 όµοιά 
της. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας  
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ̟οδοµών και οι εισηγητές: 
3. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
4. Τσιβελέκη Ευθυµία, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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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 ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
64.787,31 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης α̟οτελεσµάτων και 
διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια 
εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό  εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων 
στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 
2013 στην Π.Ε  Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 64.787,31 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για ̟αροχή οικονοµικής ενίσχυσης α̟ό 
την ‘’Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας’’ στον γυµναστικό σύλλογο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ». 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης, για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην ̟αραγωγή εκδόσεων µε θέµα «τα αρχαία θέατρα της 
Στερεάς Ελλάδας». 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διεθνούς 
διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική 
Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
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 877 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
64.787,31 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3831/24-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 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 το α̟ό 19-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ̟ρόχειρου 
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 Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
64.787,31 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών ̟ροσφορών 
των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότες για το Τµήµα 1 την εταιρεία: «Syngeta Hellas Ανώνυµη 
Εµ̟ορική Βιοµηχανική Εταιρία – Προϊόντα Φυτο̟ροστασίας και σ̟όροι , Παραγωγή & 
Εµ̟ορία Αγροχηµικών & Σ̟όρων», για ̟οσότητα 489 λίτρων  l-cyhalothrin, συνολικού 
̟οσού 29.291,1 € συν 13% Φ.Π.Α., για το τµήµα 2 την εταιρεία: «Bayer CropScience», για 
̟οσότητα 46 kg Decis Profi 25WG, συνολικού ̟οσού  8.970,00 € συν 13% Φ.Π.Α., και για το 
Τµήµα 4  την εταιρεία:  «BASF- The Chemical Company», για ̟οσότητα 860 λίτρων 
dimethoate, συνολικού ̟οσού  5.710,40 € συν 13% Φ.Π.Α.  
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει αφού ̟ροσκοµιστούν α̟ό τους µειοδότες τα 
α̟αραίτητα  έγγραφα και δικαιολογητικά ό̟ως ορίζει η αριθµ. 4/2013 διακήρυξη. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 878 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο : Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης α̟οτελεσµάτων και 
διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια 
εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό  εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων 
στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 
2013 στην Π.Ε  Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 64.787,31 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3830/24-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το α̟ό 19-7-2013 ̟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 Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
64.787,31 € µε Φ.Π.Α., ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε την διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, 
µετά α̟ό ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για ανάδειξη ̟ροµηθευτή 12.375 kg 
εγκεκριµένης ελκυστικής ουσίας για το  Τµήµα 3, σύµφωνα µε την αριθ. 4/2013 διακήρυξη. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της διαδικασίας της δια̟ραγµάτευσης για το Τµήµα 3 του 
διαγωνισµού και αναδεικνύει ̟ροµηθευτή 12.375 kg εγκεκριµένης ελκυστικής ουσίας την 
εταιρεία: «ΦΥΤΟΦΥΛ» Ν. Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ», µε τιµή ̟ροσφοράς 0,743 € /κιλό χωρίς 
Φ.Π.Α..  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 879 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7ΛΗ-ΠΙ8



 8 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για ̟αροχή οικονοµικής ενίσχυσης α̟ό 
την ‘’Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας’’ στον γυµναστικό σύλλογο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2273/24-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 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 

Εγκρίνει την δα̟άνη ̟οσού 3.000,00 €, για ̟αροχή οικονοµικής ενίσχυσης α̟ό την 
‘’Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας’’ στον γυµναστικό σύλλογο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», ̟ου αφορά 
στο κόστος µετακίνησης, διαµονής και διατροφής του τµήµατος Ανδρών Υδατοσφαίρισης  
του Συλλόγου, µετά την ̟ρόκριση του, στην τελική φάση κατάταξης για άνοδο στην Β΄ 
Εθνική, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 2,3 και 4 Αυγούστου, στην  Θεσσαλονίκη. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, κρίνοντας ‘’αναγκαία την ιεράρχηση των δα̟ανών’’. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 880 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης, για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην ̟αραγωγή εκδόσεων µε θέµα «τα αρχαία θέατρα της 
Στερεάς Ελλάδας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3881/29-7-2013 
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 κατά ̟λειοψηφία 

Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α., για 
την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην ̟αραγωγή 2.000 αντιτύ̟ων, 
ειδικών εκδόσεων µε θέµα «τα αρχαία θέατρα της Στερεάς Ελλάδας», στη συµ̟αραγωγή µε 
το σωµατείο «∆ΙΑΖΩΜΑ». 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα καλυφθεί, α̟ό τον Ε.Φ. 01073   ΚΑΕ  0843. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, κρίνοντας ‘’αναγκαία την ιεράρχηση των δα̟ανών’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 881 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διεθνούς 
διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική 
Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 87731/2878/25-7- 
2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε., µε το ο̟οίο 
διαβιβάστηκε στη ε̟ιτρο̟ή το υ̟’ αριθµ. 1/5-3-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού 
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του έργου, ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνέχεια 
̟αρείχαν διευκρινήσεις ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού 
Π.Σ.Ε. κ. Αντωνό̟ουλος Αντώνιος και ο ̟ρόεδρος της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού κ. 
Καλησιάκης Γρηγόριος. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης τέθηκε υ̟όψη της ε̟ιτρο̟ής η 
υ̟΄ αριθµ. 255/26-7-2013 γνωµοδότηση της δικηγορικής εταιρείας «ΜΑΧΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ̟ου εδρεύει στην οδό Νεοφύτου ∆ούκα 12, στην Αθήνα. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 1/5-3-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού του έργου: «Προβολή θεµατικών 
µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το ο̟οίο α̟οκλείστηκαν α̟ό το 
ε̟όµενο στάδιο του διαγωνισµού όλοι οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι, διότι οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών τους έφεραν ελλείψεις (ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού) στα α̟αιτούµενα α̟ό 
την αριθµ. 1/2012 ̟ροκήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής. 
Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ενστάσεων α̟ό τους α̟οκλεισθέντες διαγωνιζόµενους δύναται η  
αρµόδια ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης Ενστάσεων να λάβει υ̟όψη της την ̟ροαναφερθείσα 
γνωµοδότηση της δικηγορικής εταιρείας «ΜΑΧΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 882 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 22/18-7-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 22/18-7-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 883 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες α̟οκατάστασης 
κοίτης και ̟ρανών χειµάρρου Ασω̟ού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 82807/7744/15-7-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 24.500,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την 
εκτέλεση του έργου: «Εργασίες α̟οκατάστασης κοίτης και ̟ρανών χειµάρρου Ασω̟ού», 
Π.Ε. Φθιώτιδας. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012, 
του άρθρου 6, ̟αρ. 7. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 884 
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 83389/7809/16-7-
2013 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 

Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για την εκτέλεση των ̟αρακάτω έργων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ως εξής:  
 
1. Αντι̟υρική ̟ροστασία αλσυλλίου ∆ήµου Στυλίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 159.900,00 €. 
2. Κατασκευή υ̟όγειου αγωγού για τη σύνδεση αρδευτικών δικτύων ̟εριοχών ∆.Ε. 
Πελασγίας  ( Τ.Κ. Πελασγίας & Βαθύκοιλου ), ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 €. 
3. Συντήρηση εθνικού δικτύου, ̟ροϋ̟ολογισµού 400.000,00 €. 
4. Συντήρηση ε̟αρχιακού οδικού δικτύου, ̟ροϋ̟ολογισµού  400.000,00  €.  
5. Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.250.000,00 €. 
6. Εργασίες αντι̟ληµµυρικής ̟ροστασίας αγροτικού δρόµου σε ̟εριοχή της Τ.Κ. 
Βαρδατών  ∆ήµου Λαµίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 €. 
6. Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Κ.  Κλωνίου, ̟ροϋ̟ολογισµού 47.000,00 €. 
7. Προστασία των ̟αράλιων υδροφορέων α̟ο την υφαλµύρωση σε ̟εριοχές του νοµού 
Φθιώτιδας – ̟ροµήθεια εξο̟λισµού, ̟ροϋ̟ολογισµού 35.000,00 €. 
8. Καθαρισµός  ερεισµάτων  και  κο̟ή  κλαδιών  και  δέντρων  στο  οδικό   δίκτυο της  Π.Ε. 
Φθιώτιδας ̟ροϋ̟ολογισµού, 175.000,00  €. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τις δα̟άνες µε α/α 1,2,6,7 και ̟ιθανά το 8, µε την 
αιτιολογία ότι ‘’τα συγκεκριµένα έργα είναι ευθύνη και υ̟οχρέωση των αντίστοιχων δήµων’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 885 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή εξόδων µεταφοράς εκτός έδρας υ̟αλλήλων της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2548/16-7-2013 
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 
Την αναβολή του θέµατος, για ̟αροχή ̟ρόσθετων διευκρινήσεων α̟ό την ∆/νση 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροκειµένου να α̟οσαφηνιστεί ̟όσους 
υ̟αλλήλους αφορά, ̟οιας υ̟ηρεσίας είναι, και το µέγιστο του µηνιαίου ̟οσού κατά 
υ̟άλληλο. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 886 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Αντικατάσταση 
καταστρωµάτων γεφυρών Βλαχέρνας και Νέου Αργυρίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1401/16-7-2013 
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 τα υ̟΄αριθµ. 1/25-6-2013 και 1α/28-6-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Αντικατάσταση καταστρωµάτων γεφυρών Βλαχέρνας και Νέου 
Αργυρίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των 
εγγυητικών ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Λά̟̟ας Βασίλειος του ∆ηµητρίου», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση οκτώ τοις εκατό 
(8%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 887 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Εκδίκαση ένστασης και έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Ε̟ισκευή - Αντικατάσταση σκελετού στέγης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας», 
Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 83763/4016/16-7-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκε ο 
ενιστάµενος Τσαούσης Τιµολέων, ο ο̟οίος ̟αρείχε ̟εραιτέρω ̟ληροφορίες ε̟ι της 
ενστάσεως του. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1/25-6-2013 και 1α/11-7-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Ε̟ισκευή - Αντικατάσταση σκελετού στέγης Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Ιστιαίας», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των 
εγγυητικών ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Α̟οδέχεται την α̟ό 12/07/2013 ένσταση της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «Τσαούσης Ι. 
Τιµολέων» κατά του υ̟΄ αριθµ. 1α/11-7-2013 ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
ανωτέρω έργου.  
3. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «Τσαούσης 
Ι. Τιµολέων», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα τέσσερα τοις εκατό ( 44%). 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 888 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
υλικών εκτύ̟ωσης και ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 24.131,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2337/17-7-2013 
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 οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών 
εκτύ̟ωσης και ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 24.131,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,  
β) την διάθεση ̟ίστωσης και την δα̟άνη ̟οσού 24.131,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου θα βαρύνει την 
̟ίστωση του Ε.Φ. 073 και τον ΚΑΕ 1111, 
γ) τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 889 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Ολοκλήρωση τµήµατος δρόµου Καστανιά – Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
83597/7819/16-7-2013 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 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση τµήµατος 
δρόµου Καστανιά – Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικής δα̟άνης 216.480,00 € 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ε̟ί ̟λέον του ̟οσού της αρχικής σύµβασης 
κατά 36.075,28 € µε Φ.Π.Α., και σε υ̟έρβαση σε σχέση µε το ̟οσό του 2ου Α.Π.Ε. κατά 
6.459,09 € µε Φ.Π.Α.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 890 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών και 
υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3066/17-7-2013 
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έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 16-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών και υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στο άνοιγµα οικονοµικών ̟ροσφορών. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του ανωτέρω έργου στην 
ε̟ιχείρηση: «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-Α.Ε» (10ο χλµ Θεσσαλονίκης – Βεροίας, Ιωνία 
Θεσσαλονίκης), η ο̟οία ̟ρόσφερε την χαµηλότερη τιµή 1,68 €/κιλό για 22.000 kgr λευκού 
ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης και 0,68 €/κιλό για 9.000 kgr υαλοσφαιρίδια, ήτοι 
συνολικά µε Φ.Π.Α. 52.988,40 €. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 891 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 2ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Άγ. Ιωάννης ∆ήµου Ταµυναίων 
(Ολοκλήρωση θεάτρου)», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 82044/3951/Φ. 
Έργου/15-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και το υ̟΄ αριθµ. 
1/9-7-2013 (θέµα 11ο) ̟ρακτικό του ΠΣ∆Ε/ΠΣΕ ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και 
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Άγ. Ιωάννης ∆ήµου 
Ταµυναίων (Ολοκλήρωση θεάτρου)», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής δα̟άνης 85.482,79, ήτοι σε 
υ̟έρβαση κατά 43.665,00 € (1η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση) για τους λόγους ̟ου αναλυτικά 
αναφέρονται στην εισήγηση της Υ̟ηρεσίας.  
Ο κ. Χρονάς ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι ‘’το έργο είναι α̟αραίτητο για την 
̟ροσβασιµότητα στο θέατρο και την ασφάλεια του.’’ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 892 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 2ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Γή̟εδο Τραχηλίου ∆ήµου Ταµυναίων 
(Χλοοτά̟ητας)», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
82048/3953/Φ.Έργου/17-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και 
το υ̟΄ αριθµ. 1/9-7-2013 (θέµα 14ο) ̟ρακτικό του ΠΣ∆Ε/ΠΣΕ ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα 
ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την 1η Συµ̟ληρωµατική σύµβαση ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του έργου: «Γή̟εδο Τραχηλίου ∆ήµου Ταµυναίων (Χλοοτά̟ητας)», Π.Ε. 
Εύβοιας, συνολικής δα̟άνης 42.772,81 € µε Φ.Π.Α., (̟εριλαµβάνει εργασίες µε ΓΕ και ΟΕ 
και α̟ρόβλε̟τα 4.535,82 €). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 893 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης & δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση 
δρόµου Ζέλι Αταλάντη», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΕ 
84213/7879/17-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Ολοκλήρωση δρόµου Ζέλι Αταλάντη», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε  Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη ̟οσού 200.000,00 € µε  Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως Αρχή 
̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 894 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Ρα̟τό̟ουλο – Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1679/18-7-2013 
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 τα υ̟΄ αριθµ. 1/2-7-2013 και 1α/9-7-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού 
του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Ρα̟τό̟ουλο – Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ του ΗΛΙΑ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση οκτώ τοις 
εκατό (8%). 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 895 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην ̟ολιτιστική 
εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο ̟ολιτιστικός σύλλογος Βιταλιωτών «ΤΑ ΚΟΤΥΛΑΙΑ», µε 
θέµα: «Παραδοσιακή γιορτή σύκου». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 681/19-7-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 διάθεση ̟ίστωσης 1476,00 € µε Φ.Π.Α., για την συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο ̟ολιτιστικός σύλλογος Βιταλιωτών 
«ΤΑ ΚΟΤΥΛΑΙΑ», µε θέµα: «Παραδοσιακή γιορτή σύκου», στον ̟ροαύλιο χώρο του 
∆ηµοτικού  Σχολείου Βίταλου, την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013, ως εξής:  
 

 
 

Μέρος του κόστους για αφίσες, ̟ροσκλήσεις, 
δηµοσιεύσεις, έντυ̟ο υλικό, ηχητική κάλυψη κ.λ.̟. 

 
      1.476,00  € µαζί µε Φ.Π.Α.  

 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, κρίνοντας ‘’αναγκαία την ιεράρχηση των δα̟ανών.’’ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 896 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης και έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος 
̟ρο̟ληρωµής για την ̟ληρωµή των τελών χρήσης µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Εύβοιας, 
έτους 2013. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 85105/3463/19-7-
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: 
1. την δα̟άνη ̟οσού 233.10 €, για την ̟ληρωµή των τελών χρήσης του ΜΕ 121634 
µηχανήµατος έργου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το έτος 2013, ό̟ως 
βεβαιώθηκε α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµικών, 
2. την έκδοση ισό̟οσου Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής για τον σκο̟ό αυτό, στο 
όνοµα του Μιχαήλ Τανάγρα, υ̟αλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. 
Εύβοιας, µε ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού την 31-8 -2013. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02 073, ΚΑΕ 0899.01. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 897 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης & τευχών ανοιχτής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του 
έργου: «Προµήθεια συσκευασµένου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού: 30.000,00 € µε  Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 85317/7999/19-7-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη οικονοµική ̟ροσφορά για την «Προµήθεια έτοιµου 
συσκευασµένου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος σε συσκευασία ̟λαστικών δοχείων των 25 
κιλών (συνολικά 3.397 δοχεία), για τις ανάγκες του εθνικού και ε̟αρχιακού οδικού 
δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε  Φ.Π.Α., 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη ̟οσού 30.000,00 € µε  Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως Αρχή 
̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 898 

 
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. 2601/22-7-2013 
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 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ 

(ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. σε 

ΕΥΡΩ) 
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1 Τη δα̟άνη για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών και λοι̟ών ειδών των  
µηχανηµάτων και οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ
ΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

11/2/2013 ΚΥ              
3151  
Ισο̟εδωτής 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20-50 (5lit) 

T1  35,09 

27/02/2013  
          >> 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20-50 (5lit) 

T1 35,09 

           >> ΓΡΑΣΟ 5kl Τ1  44,30 

26/03/2013  
          >> 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20-50 (5lit) 

Τ1  35,09 

19/02/2013 ΚΥ  3156 
Ισο̟εδωτής 

ΛΑ∆Ι Τ68 
LOBITOIL 

T1  55,10 

01/03/2013  
         >> 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20-50 
(20lit) 

T1 128,51 

           
         >> 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20-50 (5lit) 

T1 35,09 

19/03/2013   
         >> 

ΛΑ∆Ι 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
Υ∆ΡΑΥΛ. 
(20L) 

T1 128,12 

15/02/2013 ΚΥ     456 
Προωθητήρας 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20-50 (5lit) 

T2  70,18 

04-03-2013  
           >> 

ΛΑ∆Ι Τ68 
(20lit) 
castrol 

T3 257,40 

04-03-2013        ΚΥ     456 
Προωθητήρας    

ΛΑ∆Ι T68 
(4lit) 
LOBITOIL 

T1 15,84 

          
          >> 
   

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20/50 (5lit) 

T2  70,18 

    ΒΑΛΒΟΛΙ T1 28,76 

983.05 
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         >> ΝΗ 80/90 
(4lit) 

  
         >> 

ΓΡΑΣΣΟ 
5kg UMI-
OPAC 

T1 44,30 

ΣΥΝΟΛΟ    983,05 

Σχετ. αριθµ. 2485/10-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1511 
 

2 Τη δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών  µηχανολογικού 
εξο̟λισµού των µηχανηµάτων και  οχηµάτων της ∆/νσης  
∆ιοικητικού  Οικ. της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ 3796 73,10 

Ηµιφορτηγό ΚΗΥ 3800 190,00 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ 3797 233,70 

 
Σχετ. αριθµ. 1182/09-04-2013,1304/18-4-2013 έγγραφα της ∆/νσης 
∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1321 

496,80 

3 Τη δα̟άνη για αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή 
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. της  Π.Ε.  Ευρυτανίας. 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ 3796  86,10 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ 3800 172,90 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ 3797  79.95 

 
Σχετ. αριθµ. 1182/09-04-2013 ,1304/18-4-2013 έγγραφα της ∆/νσης 
∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0861 

338,95 

 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 899 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7ΛΗ-ΠΙ8



 19 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση άσκησης ή µη έφεσης κατά των α̟οφάσεων 90/2011 και 99/2011 του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
85563/180/22-7-2013 έγγραφο 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 κατά ̟λειοψηφία 

Εγκρίνει:  
1. Να ασκηθεί έφεση κατά της υ̟΄ αριθµ. 90/2011 α̟όφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
2. Να µην ασκηθεί έφεση κατά της υ̟΄ αριθµ. 99/2011 α̟όφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας, εφόσον δεν ξε̟ερνάει το ̟οσό των 3.000,00 € µαζί µε τους τόκους. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι ‘’̟ρόκειται για εργατική διαφορά, να µην 
ασκηθεί έφεση κατά των ̟ρωτόδικων δικαστικών α̟οφάσεων’’.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 900 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη 
για ̟αροχή υ̟ηρεσιών στα ̟λαίσια της ̟ροσαρµογής όλων των λογιστικών ̟αραµέτρων 
̟ου α̟αιτούνται για την µετάβαση α̟ό το υ̟άρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στο ∆ι̟λογραφικό Σύστηµα. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3790/22-7-2013 
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 

Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α., για 
την α̟΄ ευθείας ανάθεση υ̟ηρεσίας, σε εξωτερικό συνεργάτη, Φοροτεχνικό - Λογιστή µε 
άδεια Α΄ τάξεως α̟ό το Οικονοµικό Ε̟ιµελητήριο Ελλάδος, βάση του Νόµου 2515/97 και 
του Π.∆. 340/98, στα ̟λαίσια της ̟ροσαρµογής όλων των λογιστικών ̟αραµέτρων ̟ου 
α̟αιτούνται για την µετάβαση α̟ό το υ̟άρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  στο ∆ι̟λογραφικό Σύστηµα. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073  ΚΑΕ  0871. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 901 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Εκδίκαση ένστασης και έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Αναστήλωση κτιρίου “Κύµα” στα Λουτρά Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 880.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 85685/4115/19-7-
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2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκε ο 
ενιστάµενος Τσαούσης Τιµολέων, ο ο̟οίος ̟αρείχε ̟εραιτέρω ̟ληροφορίες ε̟ι της 
ενστάσεως του. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 1/26-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Αναστήλωση κτιρίου “Κύµα” στα Λουτρά Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
880.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
2. Α̟οδέχεται την α̟ό 1/7/2013 ένσταση της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «ΤΣΑΟΥΣΗΣ 
ΤΙΜΟΛΕΩΝ» κατά της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «ΜΕΜΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», µόνο ως 
̟ρος το ̟ρώτο σκέλος της και την α̟ορρί̟τει ως ̟ρος τα υ̟όλοι̟α τόσο κατά της 
εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «ΜΕΜΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», όσο και κατά της εργολη̟τικής 
ε̟ιχείρησης «VASARTIS Ε.Π.Ε.», για τους λόγους ̟ου αναλυτικά αναγράφονται στην α̟ό 
17/07/2013 εισήγηση της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού.  
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εργολη̟τική ε̟ιχείρηση 
«VASARTIS Ε.Π.Ε.», µε δα̟άνη ̟ροσφοράς 338.370,12 € (χωρίς α̟ρόβλε̟τα, 
α̟ολογιστικές εργασίες, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), έναντι δα̟άνης µελέτης 602.560,46 € 
(χωρίς α̟ρόβλε̟τα, α̟ολογιστικές εργασίες, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 902 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Κατασκευή 
υ̟όβασης στο γή̟εδο Βούρκου», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 170.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
78752/3788/Φ.Έργου/24-7-2013 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 τα υ̟΄αριθµ. 1/18-6-2013, 1α/18-7-2013 και 2/24-7-2013 ̟ρακτικά της 
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή υ̟όβασης στο γή̟εδο Βούρκου», Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 170.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών 
ε̟ιστολών των υ̟οψήφιων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «∆αβίδ Τεχνική», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ̟ενήντα τρία τοις εκατό (53 %). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 903 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή 
σωληνωτού οχετού στο ∆.∆. Ζελίου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΕ 
85848/8084/22-7-2013 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 Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή σωληνωτού 
οχετού στο ∆.∆. Ζελίου», συνολικής δα̟άνης 11.552,88 € συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., δηλαδή ε̟ί ̟λέον σε σχέση  µε το ̟οσό της σύµβασης κατά 3.552,88 € µε Φ.Π.Α..  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 904 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 2608/22-7-2013, 
2609/22-7-2013 και 2610/22-7-2013 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 € 

1 7ος  λογαριασµός του έργου «Οδός 
∆οµνίστα – Ροσκά- Πάντα Βρέχει – 

Όρια Νοµού Ν.Α. Ευρυτανίας» 
ΚΑΕ  9453 

ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 191.894,13 € 

2 7ος  λογαριασµός του έργου «Οδός 
Βαρβαριάδα- Άγραφα Ν.Α. 

Ευρυτανίας» 
ΚΑΕ  9453 

Κ/Ξ 
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. – 

∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ 
ΑΤΕ 

218.000,00 € 

3 1ος  λογαριασµός του έργου «Βελτίωση 
του δρόµου Άγραφα- Γέφυρα 

Κουρούνας» 
ΚΑΕ  9771 

Χαντζό̟ουλος 
Σ̟ύρος 

22.549,57 € 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 905 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση τευχών ̟ρος διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης µελέτης του έργου: 
«Ολοκλήρωση µελετών (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ) α̟ό την χ.θ. 3+200 
έως ̟έρας έργου: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙ∆ΗΨΟΥ Ν.Α. Εύβοιας»,  
̟ροϋ̟ολογισµού 36.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 86137/4133/23-7-
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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τον φάκελο του έργου: «Ολοκλήρωση µελετών (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 
– ΣΤΑΤΙΚΗ) α̟ό την χ.θ. 3+200 έως ̟έρας έργου: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙ∆ΗΨΟΥ 
Ν.Α. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 36.900,00 € µε Φ.Π.Α., ό̟ως συντάχθηκε α̟ό την 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, κατά τις διατάξεις του 
άρθρ. 4 του ν. 3316/05, ̟ροκειµένου να ̟ροχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης της µελέτης. 
Μειοψήφησε ο κ. Χρονάς, διότι είχε εξαρχής διαφωνήσει µε την έγκριση ανάθεσης της 
µελέτης του θέµατος καθώς ‘’ε̟ρόκειτο για διάσ̟αση µελετών για γειτονικά ζητήµατα.’’ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 906 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ε̟ανυ̟οβληθεισών δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή 
̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 86298/3516/23-7-
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 την κάλυψη δεσµεύσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για 
την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Εύβοιας, ως εξής: 
1. την διάθεση ̟οσού 1.051,28 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων για συντήρηση (λάµ̟ες, ασφάλειες κλ̟) και 
εργαλεία για το συνεργείο του εργοταξίου (Έγγρ. 11017/5431/30-1-13 ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων). 
2. την διάθεση ̟οσού 688,10 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια υλικών σήµανσης για ε̟ικίνδυνα σηµεία Ε.Ο.∆, υλικά καθαρισµού εργοταξίου, 
υλικά συντήρησης εργοταξίου  (Έγγρ. 11020/545/30-1-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
3. την διάθεση ̟οσού 854,48 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια υλικών µηχανηµάτων για α̟οχιονισµούς, υλικά για διαγραµµίσεις, υλικά 
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ε̟ισκευών κτιρίων εργοταξίου, υλικά χειριστών για διάφορες εργασίες (Έγγρ. 
11018/544/30-1-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
4. την διάθεση ̟οσού 1.682,11 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το υ̟΄ αριθµ. ΚΥ 5586 ΝΙSSAN αυτοκίνητο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων  (γενικό service) (Έγγρ. 25614/1191/6-3-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
5. την διάθεση ̟οσού 1.556,40 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια κρίκων για κούµ̟ωµα αλυσίδων χιονιού για τους φορτωτές µε αρ. κυκλ. ΜΕ 
123055 (950G) και ΜΕ 121124 (966G) της ∆/νσης Τεχνικών ΄Εργων (Έγγρ. 11013/541/30-1-
13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
6. την διάθεση ̟οσού 1.623,60 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια λάµων µαχαιριού των υ̟’ αριθµ. ΜΕ 111638, ΜΕ 121121, ΜΕ 121117 GRADERS 
τα ο̟οία ήταν ̟αραχωρηµένα και εγκαταλειµµένα σε διάφορους ∆ήµους και Συλλόγους 
(Έγγρ. 10246/471/29-1-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
7. την διάθεση ̟οσού 1.027,79 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια τεσσάρων µ̟αταριών για τον ̟ροωθητή D-8RII, ο ο̟οίος ήταν ̟αραχωρηµένος 
στο ∆ήµο Χαλκιδέων στην χωµατερή και τον ̟αραλάβαµε µετά α̟ό διαφωνίες µε 
διάφορους ̟αράγοντες σε ̟ολύ άθλια κατάσταση (Έγγρ. 10251/472/29-1-13 ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων). 
8. την διάθεση ̟οσού 393,60 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0861 και  
̟οσού 618,00 € µε Φ.Π.Α., ΚΑΕ 1321, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών 
συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΚΗΗ 8805 φορτηγάκι 4*4 MITSUBISHI της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων (αλλαγή δίσκου-̟λατό και ε̟ισκευή σασµάν), (Έγγρ. 38734/1830/8-4-13, 
38739/1831/8-4-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
9. την διάθεση ̟οσού 1.340,70 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0861, και 
̟οσού 1.353,00 € µε Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1321, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών 
συντήρησης και ε̟ισκευής για το ME 092348 εκχιονιστικό όχηµα (RENAULT) της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων, διότι στο ρεζερβουάρ του ευρέθηκαν ακατάλληλα υλικά ό̟ως χώµα, 
̟έτρες, στου̟ιά κλ̟, και (Έγγρ. 10218/463/29-1-13, 11005/537/30-1-13 ∆/νσης Τεχνικών 
΄Εργων). 
10. την διάθεση ̟οσού 1.070,10 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0861, 
και ̟οσού   1.375,88 € µε Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1321, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών 
συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΜΕ 123053 (NISSAN) διαγραµµιστικό όχηµα της ∆/νσης 
Τεχνικών ΄Εργων (γενικό service) το ο̟οίο είναι ̟ρογραµµατισµένο κάθε έτος,  (Έγγρ. 
10231/466/29-1-13, 10229/465/29-1-13 ∆/νσης Τεχνικών ΄Εργων).   
11. την διάθεση 3.259,50 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0861, και ̟οσού 
6.846,79 € µε Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1321, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης 
και ε̟ισκευής για το ΜΕ 123055 φορτωτή 950G της ∆/σνης Τεχνικών ΄Εργων (δίσκους, 
σ̟άσιµο κουβά, βλάβη διαφορικού κλ̟) το ο̟οίο εργαζόταν σε ∆ήµους µε ακατάλληλους 
και άγνωστους χειριστές, και (Έγγρ. 10257/474/29-1-13, 10254/473/29-1-13 ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων).   
Ο κ. Χρονάς ψηφίζει θετικά, µε την ̟ροϋ̟όθεση να δοθούν εξηγήσεις για τα 
καταγγελλόµενα α̟ό την ∆/νση  ∆/κου – Οικ/κου της Π.Ε. Εύβοιας.  
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 907 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 86249/3515/23-7-
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 την κάλυψη δεσµεύσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για 
την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Εύβοιας, ως εξής: 
1. την διάθεση ̟οσού 165,32 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0823, για ̟ληρωµή 
ταχυδροµικών τελών µηνός Ιουνίου 2013 - υ̟ηρεσίες Αλιβερίου. 
2. την διάθεση ̟οσού 56,58 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0894, για 
ε̟ίδοση εγγράφου της Π.Ε. Εύβοιας µε δικαστικό ε̟ιµελητή. 
3. την διάθεση ̟οσού 316,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 1512, για ̟ληρωµή 
κοινοχρήστων της ∆/νσης ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης µηνών Ιουνίου – Ιουλίου 2013 (Έγγρ. 
8150/10-7-13 ∆/σνη ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης). 
4. την διάθεση ̟οσού 30,75 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0894, για 
ε̟ίδοση εγγράφου της Π.Ε. Εύβοιας µε δικαστικό ε̟ιµελητή. 
5. την διάθεση ̟οσού 57,81 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0844, για  
α̟οστολή τουριστικών εντύ̟ων στην έκθεση τεχνό̟ολις στην Αθήνα.  
6. την διάθεση ̟οσού 2.258,80 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0511, για 
υ̟ερωριακή εργασία µηνών Α̟ριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2013 της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (Έγγρ. 9908/10-7-13 ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής). 
7. την διάθεση ̟οσού 49,20 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0869, ως 
αµοιβή για την ε̟ισκευή ̟λακέτας φαξ «SAMSUNG SF650». 
8. την διάθεση ̟οσού 586,78 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας) µηνών 
Α̟ριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2013 (Έγγρ. 82638/3350/15-7-13 τµ. Προσω̟ικού & 
Μισθοδοσίας). 
9. την διάθεση ̟οσού 30,80 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1111, για 
̟ροµήθεια (εκτός διαγωνισµού) της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού τεσσάρων 
σφραγίδων.  
10. την διάθεση ̟οσού 87,99 €, για οδοι̟ορικά του τµ. Κτηνιατρικής µηνών: α)  Οκτωβρίου 
– Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2012 και β) ̟οσού 207,24 € για τους µήνες  Ιανουάριο έως και 
Ιούλιο 2013, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 5244 (Έγγρ. 10229/16-7-13 τµ. 
Κτηνιατρικής). 
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11. καταβολή α̟οζηµίωσης συµβεβληµένων ιατρών Α/θµιας ιατρικής εξέτασης οδηγών 
για το ∆΄ τρίµηνο του 2012 ̟οσών: α) 8.280,00 €,  β) 9.300,00 €,  γ) 8.490,00 €,  δ) 9.890,00 €,  
ε) 8.810,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0871. 
12. την διάθεση ̟οσών α) 3.389,21 €  και  β)  1.223,62 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  
ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης Τεχνικών Έργων µηνός Α̟ριλίου 2013 (Έγγρ. 
83538/4011/16-7-11, 83534/4010/16-7-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
13. ̟ροµήθεια καυσίµων για τα οχήµατα της Π.Ε. Εύβοιας µηνών Μαΐου – Ιουνίου 2013 
̟οσών: α) 4.021,01 € µε Φ.Π.Α. (̟λέον κρατήσεων) και β) 4.084,17 € µε Φ.Π.Α. (̟λέον 
κρατήσεων), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 1511 (Έγγρ. ∆Υ/4-7-13,  ∆Υ/18-7-13 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού). 
14. ̟ροµήθεια καυσίµων µηνών Α̟ριλίου – Μαΐου  2013 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
̟οσού 4.009,75 € µε Φ.Π.Α. (̟λέον κρατήσεων) α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 1511 
(Έγγρ. 84647/4076/18-7-13 ∆/νσης Τεχνικών ΄Εργων). 
15. την διάθεση  ̟οσού 365,92 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1329, για 
την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών (1 photocondructor kit) για την ε̟ισκευή του φωτοτυ̟ικού 
µηχανήµατος τύ̟ου Nashuatec 627, της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας.  
16. την διάθεση ̟οσού 286,19 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1512, για ̟ληρωµή 
κοινοχρήστων της ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης µηνός Ιουνίου 2013 (Έγγρ. 7732/19-7-13 
∆/νση Α/θµιας Εκ̟αίδευσης). 
17. την διάθεση ̟οσού 675,87 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά του τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας µηνών Μαρτίου έως και Ιουνίου 2013 
(Έγγρ. 83120/3375/16-7-13 τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας). 
18. την διάθεση ̟οσού 369,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0869, για 
την ε̟ισκευή κλιµατιστικού τύ̟ου ντουλά̟ας ̟ου βρίσκεται στο ισόγειο του ∆ιοικητηρίου 
(αντικατάσταση µοτέρ, ̟λήρωση φρέον, αντικατάσταση ρελέ, εκκίνηση αυτού και έλεγχο 
καλής λειτουργίας). 
19. την διάθεση ̟οσού 553,50 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0869, για 
συντήρηση ψυκτών στο ∆ιοικητήριο Χαλκίδας (καθαρισµός συµ̟υκτωτών, αντικατάσταση 
φίλτρων ψυκτικού υγρού, έλεγχος διαρροών στο ψυκτικό και υδραυλικό κύκλωµα, έλεγχο 
καλής λειτουργίας ανεµιστήρων, βαλβίδων, ρελέ, συµ̟ιεστών και εξαρτηµάτων 
αυτοµατισµού, έλεγχος σωστής λειτουργίας & ̟ληρότητας ψυκτικού υγρού).  
20. την διάθεση ̟οσών: α) 407,05 € και β) 3.115,05 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 
0711, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών µηνός Ιουνίου 2013 (Α.Π: 
85944/21522/22-7-13, 85903/21506/22-7-13). 
21. την διάθεση ̟οσού 406,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0869, για 
α̟οκατάσταση βλάβης για το λογισµικό το ο̟οίο ̟ροκαλεί α̟ώλεια χτυ̟ηµάτων καρτών 
στο σύστηµα ωροµέτρησης ̟ροσω̟ικού της Π.Ε. Εύβοιας.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 908 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της 
Π.Ε. Εύβοιας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 86245/3514/23-7-
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 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 2η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Κατασκευή κερκίδων στα 
γή̟εδα Νεοχωρίου και 
Αυλωναρίου» 

Η. ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε 15.261,69 9459 

2 3η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Α̟οκατάσταση Χ.Α.∆.Α 
∆.Ε Ελυµνίων ∆ήµου 
Μαντουδίου – Λίµνης – 
Αγίας Άννας Νοµού 
Εύβοιας 

Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗΣ 

49.194,00 9455 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 909 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας και ε̟αναδηµο̟ράτησης του έργου: 
«Συντήρηση οδικών αξόνων Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.018.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3152/23-7-2013 
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 23-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής δηµο̟ρασίας του έργου: Συντήρηση οδικών 
αξόνων Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.018.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το ο̟οίο 
καµία  εργολη̟τική ε̟ιχείρηση δεν ̟ροσήλθε να καταθέσει ̟ροσφορά και ως εκ τούτου η 
δηµο̟ρασία α̟έβη άγονη, 
2. την ε̟ανάληψη της δηµο̟ρασίας του ̟αρα̟άνω έργου στις 29-8-2013, σύµφωνα µε το 
άρθρο 22 ̟αρ.1 του ν.3669/2008 και µε τις διατάξεις του άρθρου 18 της διακήρυξης της 
δηµο̟ρασίας του έργου. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 910 
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου  
Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Οδός Αταλάντη 
– όρια Νοµού Βοιωτίας, Τµήµα Ε», Π.Σ.Ε., ̟ροϋ̟ολογισµού 9.000.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 85802/3800/23-7-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. και το υ̟΄ αριθµ. ̟ρακτικό 10/2013 
(θέµα 3ο) του ΠΣ∆Ε/ΠΣΕ ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. και τον 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Οδός Αταλάντη – όρια Νοµού 
Βοιωτίας, Τµήµα Ε», αναδόχου εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ΑΤΕΒΕ, σε ισοζύγιο, όσον 
αφορά τις συµβατικές εργασίες και τα ̟ροηγούµενα εγκεκριµένα, αλλά σε υ̟έρβαση κατά 
33.129,26 €, για την δα̟άνη α̟οζηµίωσης α̟οκατάστασης βλαβών και για την α̟οφυγή 
κινδύνων για την ασφάλεια ̟ροσώ̟ων ή για ̟ρόκληση σηµαντικών ζηµιών σε τρίτους ή 
̟εραιτέρω σηµαντικής βλάβης των έργων, α̟ό ανωτέρα βία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 911 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του φακέλου έργου και της ̟ροκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την 
ανάθεση της µελέτης του έργου: «Προστασία Παράκτιας Ζώνης Πλατάνας Κύµης», Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 115.000,00 µε Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία του άρθ. 5, § 5.β του 
Ν.3316/05 (µε ανάλογη εφαρµογή τής διαδικασίας του άρθρου 7 του ιδίου Νόµου). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86360/4138/Φ.Μ./23-7-2013 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: 
α) την ανάθεση της οριστικής µελέτης του έργου: «Προστασία Παράκτιας Ζώνης Πλατάνας 
Κύµης» Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 115.000,00 µε Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία του άρθ. 5, 
§ 5.β του Ν. 3316/05 (µε ανάλογη εφαρµογή τής διαδικασίας του άρθρου 7 του ιδίου 
Νόµου), 
β) τα Συµβατικά Τεύχη της µελέτης του ̟αρα̟άνω έργου, ό̟ως συντάχθηκαν α̟ό την 
∆.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν.3316/05 και τα ο̟οία 
α̟οτελούνται α̟ό:  
Ι) το Φάκελο Έργου, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει: 

• το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου 

• την τεκµηρίωση της σκο̟ιµότητας του έργου 

• το ̟ρόγραµµα του α̟αιτούµενων µελετών  

• την α̟αιτούµενη δα̟άνη µε τις ε̟ί µέρους ̟ροεκτιµώµενες αµοιβές των µελετών     
και α̟ό  
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ΙΙ) τη Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων. 
γ) την ̟ροκήρυξη και τη δηµο̟ράτηση της µελέτης µε τα αντίστοιχα τεύχη του 
διαγωνισµού, 
δ) την ̟ρόσκληση ̟τυχίου τάξης ανώτερης α̟ό αυτήν ̟ου ̟ροκύ̟τει µε βάση την 
̟ροεκτιµώµενη αµοιβή της αντίστοιχης κατηγορίας µελέτης, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις (άρθρο 15, §3 του Ν.3316/05), ήτοι: ̟ρόσκληση ̟τυχίου Κατηγορίας 11 του άρθ. 
3 (Π.∆.138/2009) (Μελέτες Λιµενικών Έργων) της τάξης Γ΄ (αντί τάξης Β΄). 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας ως την Αρχή ̟ου θα διενεργήσει τον 
διαγωνισµό. 
3. Εξουσιοδοτεί τον ̟ροϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας να ̟ροβεί στη 
συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής για την αξιολόγηση των µελετητών (τα µέλη θα ̟ροκύψουν 
α̟ό κλήρωση). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 912 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ανοικτού διαγωνισµού 
για το έργο: «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων και ελκυστικών ουσιών  για τον α̟ό 
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π. Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
74.015,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12927/23-7-2013 
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 υ̟΄ αριθµ. 4/22-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού για το έργο: «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων και ελκυστικών 
ουσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 74.015,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των  
δικαιολογητικών του άρθρου 6 ̟αρ.2 του Π.∆. 118/2007 του υ̟οψηφίου αναδόχου. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού για το τµήµα 1 «Προµήθεια 5.000 λίτρων 
εγκεκριµένου σκευάσµατος του εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία Spinosad µορφής 
συµ̟υκνωµένου δολώµατος (CΒ)» στην εταιρεία «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ  A.E.B.E.», Λ. 
Μεσογειών  – Χαλάνδρι, Τ.Κ. 153 10 - Αγία Παρασκευή, στην τιµή των 6,30 € ανά λίτρο 
σκευάσµατος ̟λέον ΦΠΑ 13 % και µε συνολική δα̟άνη 35.595,00 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 913 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελεσµάτων του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, 
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στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 
2013 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού  602.100,72 € µε  Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12926/23-7-2013 
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 υ̟΄ αριθµ. 3/22-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού για το έργο : «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της 
ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού  602.100,72 € µε  Φ.Π.Α., ̟ου 
αφορά στον έλεγχο των α̟αιτούµενων δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 της ̟αρ. 2 του Π.∆. 118/2007 και το άρθρο 7 της αριθµ. 2/2013 διακήρυξης της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, α̟ό τους υ̟οψήφιους 
αναδόχους. 
2. κατακυρώνει οριστικά το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού για τα τµήµατα Α’ και Β΄ στην 
«Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών ΣΥΝ. Π.Ε.», και για τα τµήµατα Γ’ και ∆΄ στη «Ένωση 
Ελαιουργικών Συν/σµων Στυλίδας ΣΥΝ. Π.Ε.». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 914 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου: «Τσιµεντόστρωση δρόµου 
̟ρος Ι. Μ. Στάνας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1640/23-7-2013 
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 κατά ̟λειοψηφία  
1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1/2-7-2013 και 1α/16-7-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Τσιµεντόστρωση δρόµου ̟ρος Ι. Μ. Στάνας», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων 
αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ», ̟ου ̟ροσέφερε 
έκ̟τωση σαράντα δύο τοις εκατό (42%). 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς κρίνοντας ‘’αναγκαία την ιεράρχηση των αναγκών και αφορά 
αξιο̟οίηση εκκλησιαστικής ̟εριουσίας’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 915 
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ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην ̟ολιτιστική 
εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο εκ̟ολιτιστικός σύλλογος «ΠΑΠΑ∆ΩΝ» Ερέτριας µε θέµα : 
«Γιορτή της Παναγιάς 2013». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 717/23-7-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 διάθεση ̟ίστωσης 1.230,00 € µε Φ.Π.Α., για την συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο εκ̟ολιτιστικός σύλλογος 
«ΠΑΠΑ∆ΩΝ» Β. Εύβοιας (και όχι Ερέτριας ό̟ως εκ ̟αραδροµής γράφτηκε στην εισήγηση 
της υ̟ηρεσίας), µε θέµα: «Γιορτή της Παναγιάς 2013», στην ̟λατεία του χωριού ΠΑΠΑ∆ΕΣ, 
την Πέµ̟τη 15 Αυγούστου 2013, ως εξής:  
 

 
 

Μέρος του κόστους για    αφίσες , ̟ροσκλήσεις , 
δηµοσιεύσεις , έντυ̟ο υλικό , ηχητική κάλυψη  κ.λ.̟. 

 
      1230,00  € µαζί µε Φ.Π.Α.  

 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, κρίνοντας ‘’αναγκαία την ιεράρχηση των δα̟ανών.’’ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 916 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄ αριθµ. 821/18-7-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί εγκρίσεως διάθεσης ̟ίστωσης για 
συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην θεατρική ̟αράσταση ̟ου διοργανώνει ο σύλλογος 
Φίλων Νοµού Εύβοιας «ΥΠΑΡΧΩ» ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η, µε θέµα: «Όταν συνάντησα 
τον Στέλιο». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 725/24-7-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 

Τρο̟ο̟οιεί την υ̟΄αριθµ. 821/18-7-2013 α̟όφασή της, ως ̟ρος την ηµεροµηνία και τον 
τό̟ο ̟ραγµατο̟οίησης της εκδήλωσης, α̟ό το εσφαλµένο ‘’την Κυριακή 11 Αυγούστου 
2013 στο υ̟αίθριο ∆ηµοτικό θέατρο « ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ», στη Χαλκίδα’’, στο ορθό την 
∆ευτέρα 30 Σε̟τεµβρίου 2013 στο ∆ηµοτικό Θέατρο ‘’Πα̟αδηµητρίου’’. 
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Αναστάσιος Χρονάς και Θωµάς Τουσιάδης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 917 
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ΘΕΜΑ 36ο: 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. 35814/1681/29-3-
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 
την αναβολή του θέµατος. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 918 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3833/24-7-2013 
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 κατά ̟λειοψηφία 
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 

1 14η εντολή «Βελτίωση δρόµου 
Ν.Ε.Ο. –Μάζι – Μαλεσίνα – 
Θεολόγος». 
 

ΤΡΙΕ∆ΡΟΝ ΑΤΕ 69.902,88 9453 

2 3η εντολή «Αντι̟ληµµυρικά έργα 
Βίστριζας – α̟οκατάσταση 
αναχωµάτων» 

Χρήστος Λεβεντάκος 9.919,08 9778 

3 Γεύµα στα ̟λαίσια της Τουριστικής 
Προβολής Π.Σ.Ε. (Αµφικτυονική 
συνάντηση των ΜΜΕ των ̟όλεων 
του δικτύου «Πάφος – 
Αδελφο̟οιηµένες ̟όλεις Ελλάδας¨) 

Μαριάννα Τσαµάκου 354,00 9779 

4 Γεύµα στα ̟λαίσια της Τουριστικής 
Προβολής Π.Σ.Ε. (Αµφικτυονική 
συνάντηση των ΜΜΕ των ̟όλεων 
του δικτύου «Πάφος – 

Μαρία Λάµ̟ρου 252,15 9779 
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Αδελφο̟οιηµένες ̟όλεις Ελλάδας¨) 

5 Ξενοδοχείο στα ̟λαίσια της 
Τουριστικής Προβολής Π.Σ.Ε. 
(Αµφικτυονική συνάντηση των 
ΜΜΕ των ̟όλεων του δικτύου 
«Πάφος – Αδελφο̟οιηµένες ̟όλεις 
Ελλάδας¨) 

Αφοι Αντζουλή – Γ. 
Κυρίτση ΟΕ 

2.000,00 9779 

6 Γεύµα στα ̟λαίσια της Τουριστικής 
Προβολής Π.Σ.Ε. (Αµφικτυονική 
συνάντηση των ΜΜΕ των ̟όλεων 
του δικτύου «Πάφος – 
Αδελφο̟οιηµένες ̟όλεις Ελλάδας¨) 

∆ηµήτριος Φυτιλής 385,20 9779 

7 Ξενοδοχείο στα ̟λαίσια της 
Τουριστικής Προβολής Π.Σ.Ε. 
(Αµφικτυονική συνάντηση των 
ΜΜΕ των ̟όλεων του δικτύου 
«Πάφος – Αδελφο̟οιηµένες ̟όλεις 
Ελλάδας¨) 

Ξενοδοχειακές – 
Τουριστικές Ε̟ιχειρήσεις 
Σ̟. Τεµ̟έλης ΑΕ 

405,16 9779 

8 4η εντολή «Ολοκλήρωση 
̟εριβάλλοντα χώρου δηµοτικού 
σχολείου ∆ήµου Εχιναίων» 

Μιχαήλ Μαλάµος 53.339,29 9459 

9 2η εντολή «Συµ̟ληρωµατικές 
εργασίες τουαλετών Λυκείου 
Αταλάντης» 

Κ/Ξ Π. Προβό̟ουλος – 
Αθ. Μαλιάγκας 

22.482,52 9483 

10 2η εντολή «Κατασκευή τοιχείου 
αντιστήριξης στο Τ.Κ. Περιβολίου 
∆ήµου Μακρακώµης» 

Ταξιάρχης Κουτσο̟άνος 17.250,89 9771 

11 21η εντολή «Βελτίωση δρόµου 
Γαρδίκι – Γραµµένη Οξυά» 

Κ/Ξ ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ – ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ 

159.075,00 9453 

12 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κλ̟ 
(α̟οκατάσταση χειµάρρου στον 
Αχινό του ∆. Στυλίδας, λόγω 
έντονης βροχό̟τωσης ̟ου έ̟ληξε 
την ̟εριοχή) 

Ιωάννης Ντελής 1.722,00 9459 

13 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κλ̟ 
(α̟οκατάσταση ̟ρανούς ̟οταµού 
Σ̟ερχειού στην ̟εριοχή Καστρίου 
& Μεσο̟οταµίας, λόγω έντονου 
̟ληµµυρικού φαινοµένου ̟ου 
έ̟ληξε την ̟εριοχή) 

Ιωάννης Καρ̟ούζης 17.601,32 9459 
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14 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κλ̟ 
(α̟οκατάσταση χειµάρρου στην 
Πελασγία του ∆. Στυλίδας, λόγω 
έντονης βροχό̟τωσης ̟ου έ̟ληξε 
την ̟εριοχή) 

Νικόλαος Λιαρό̟ουλος 2.115,60 9459 

 
Ο  κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τις δα̟άνες µε α/α 3,4,5,6,7, ‘’ως µη σκό̟ιµες και 
αναγκαίες.’’ Ζήτησε ε̟ίσης, να α̟οσαφηνιστεί η δα̟άνη µε α/α 12, α̟ό την αρµόδια 
υ̟ηρεσία, αίτηµα ̟ου έγινε δεκτό α̟ό όλα τα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 919 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2776/24-7-2013 
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 οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
1) την διάθεση ̟οσού 715,50  €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1321, για αγορά συσσωρευτών για τα ΚΥ 3921-3922-3926-3929-ΜΕ (Έγγραφο 
∆/νσης Μεταφορών 5757/15-7-2013).  
2) την διάθεση ̟οσού 138,85 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 861,1321, για αγορά και ̟αροχή υ̟ηρεσιών για  εργασία και ανταλλακτικά 
για το ΚΗΥ-6116 αυτοκίνητο ( Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών 5891/19-7-2013).    
3) την διάθεση ̟οσού 970,11 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 861,1321, για αγορά και ̟αροχή υ̟ηρεσιών για  εργασία και ανταλλακτικά 
για το ΚΗΥ-6226 αυτοκίνητο (Έγγραφο ∆/νση Μεταφορών 5905/22-7-2013).    
4) την διάθεση ̟οσού 390,90 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1321, για αγορά ανταλλακτικών για την συντήρηση γεωργικού ελκυστήρα 
του Τµήµατος Εγγείων Βελτιώσεων Θήβας (Έγγραφο ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
11077/17-7-2013). 
5) την διάθεση ̟οσού 510,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111, για  αγορά τόνερ και µελανιών φωτοτυ̟ικού και φαξ για τις ανάγκες 
του Τµήµατος Εγγείων Βελτιώσεων Θήβας (Έγγραφο ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
11101/17-7-2013).  
6) την διάθεση ̟οσού 678,46 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Τµήµατος Εγγείων 
Βελτιώσεων Θήβας (Έγγραφο ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 11075/17-7-2013) και η 
α̟ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη α̟ό τις υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές. 
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7) την διάθεση ̟οσού  369,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., την ̟ίστωση του Ε.Φ. 
073 ΚΑΕ 851, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για ε̟ανατο̟οθέτηση των αεραγωγών και 
ανεµιστήρων στο κτίριο της Κτηνιατρικής στην οδό Γιανούτσου στην Λιβαδειά. 
8) την διάθεση ̟οσού 268,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 3199, ως ε̟ιστροφή στον 
Τόγια Λουκά του ∆ηµητρίου ε̟ειδή κατέθεσε εκ ̟αραδροµής το ανωτέρω ̟οσό στον 
λογαριασµό της Π.Ε. Βοιωτίας αντί στον λογαριασµό ̟ου ήθελε να το καταθέσει. 
9) την διάθεση ̟οσού 475,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 843, για εκτύ̟ωση ειδικών µαθητικών δελτίων για τις ανάγκες µεταφοράς 
µαθητών της Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης της Π.Ε. Βοιωτίας.  
10) τη δέσµευση ̟οσού 5.385,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 567, για  ̟ληρωµή  
̟ρόσθετων τελών σε υ̟αλλήλους των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟ου θα διενεργήσουν φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους και 
ελέγχους ̟οιότητας και καταλληλότητας.   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 920 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε ̟ολιτιστικές 
εκδηλώσεις. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1820/24-7-2013  
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 2.000,00 € µε Φ.Π.Α., για την συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο σύλλογος Ελικωνίων Ε̟αρχίας 
Λιβαδειάς, µε θέµα: «33ο Φεστιβάλ ∆ηµοτικού Τραγουδιού», την Κυριακή 4 Αυγούστου 2013. 
Το κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ̟οσό των 6.100,00 € εκ των ο̟οίων η Π.Ε. Βοιωτίας 
θα καλύψει τις ̟αρακάτω δα̟άνες: 
 

1. Κόστος ̟ροσκλήσεων - αφισών        1.000,00 € 

2. Ενοικίαση εξέδρας        1.000,00 €    

     ΣΥΝΟΛΟ:    2.000,00 € 
 

Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ 2013 Π.Ε. 
Βοιωτίας και το έργο : « Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, κρίνοντας ‘’αναγκαία την ιεράρχηση των δα̟ανών.’’ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 921 

 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση 
οδοστρώµατος της Ε.Ο. Ιτέας – Ναυ̟άκτου κατά τµήµατα ( Β΄ Φάση ), Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 87106/3183/24-7-
2013 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 υ̟΄ αριθµ. Ι/17-7-2013 και ΙΙ/24-7-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος της Ε.Ο. Ιτέας – Ναυ̟άκτου κατά 
τµήµατα (Β΄ Φάση), Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των 
εγγυητικών ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ̟ενήντα τρία τοις εκατό και δυο 
εκατοστά (53,02 %). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 922 

 
ΘΕΜΑ 41ο: Εκδίκαση ένστασης της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης ‘’Ιωάννης Σ. Αθανασίου’’ 
σχετικά µε το έργο: «Άρση ε̟ικινδυνοτήτων και κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης ̟ρανών 
σε τµήµα της Ε.Ο. Άµφισσας – Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 85835/3156/22-7-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, µε το ο̟οίο διαβιβάστηκε στην 
ε̟ιτρο̟ή η α̟ό 24-6-2013 ένσταση του Ι. Αθανασίου Ε.∆.Ε., τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και εξέταση της κατατεθείσας ένστασης η Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Α̟οδέχεται την α̟ό 24-6-2013 ένσταση της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης ‘’Ιωάννης Σ. 
Αθανασίου’’ κατά του ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Άρση 
ε̟ικινδυνοτήτων και κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης ̟ρανών σε τµήµα της Ε.Ο. 
Άµφισσας – Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
2. Ανα̟έµ̟ει το θέµα στην ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού του έργου του θέµατος, ̟ροκειµένου να 
το ε̟αναφέρει µε νέα εισήγηση, λαµβάνοντας υ̟όψη την ̟αρούσα α̟όφαση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 923 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
µηχανολογικού εξο̟λισµού και µηχανοργάνωσης στο ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ της Π.Ε. Βοιωτίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 57.993,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2736/24-7-2013  
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
̟ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την «Προµήθεια και 
εγκατάσταση µηχανολογικού εξο̟λισµού και µηχανοργάνωσης στο ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ της 
Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 57.933,00 € (και όχι 57.933,00 € ό̟ως εκ ̟αραδροµής 
γράφτηκε στην εισήγηση της υ̟ηρεσίας) µε Φ.Π.Α.,  
2. την διάθεση ̟ίστωσης και την έγκριση δα̟άνης ̟οσού 57.933,00 € µε Φ.Π.Α. για την 
̟αρα̟άνω ̟ροµήθεια και για την ̟ιστο̟οίηση κατά ISO 9001: 2008 του ∆ηµόσιου Κ.Τ.Ε.Ο. 
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, 
3. την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού,        
σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 924 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων  για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της  Π.Ε. Βοιωτίας και των 
Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 172.572,50 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2784/24-7-2013 
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 οµόφωνα 
Εγκρίνει:  
1. το α̟ό 17-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας - αξιολόγησης τακτικών 
διαγωνισµών για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων  για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της  
Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 172.572,50 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής των υ̟οψήφιων αναδόχων ό̟ως ορίζονται στο κεφάλαιο 5.3 της υ̟΄ αριθµ. 
2127/11-6-2013 διακήρυξης, 
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στην ε̟όµενη φάση αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών µε τους ̟αρακάτω υ̟οψήφιους αναδόχους: 
α) Αθαν. Κο̟ανάς – Χαρ. Καλλής Ο.Ε. 
β) Αθανάσιος Σωτ. Σωτηρό̟ουλος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 925 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3836/24-7-2013 
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 

Εγκρίνει την κάλυψη δεσµεύσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για 
την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας, ως εξής: 

 

1 Αντιµισθία Αιρετών ΕΦ 01073   ΚΑΕ 0229 100.000,00 
 

2 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ α̟ό αντιµισθία αιρετών Ε.Φ. 
01073  ΚΑΕ 0291 

10.000,00 

3 Οδοι̟ορικά όλων των υ̟αλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας Ε.Φ. 
01073  ΚΑΕ 0711 

200.000,00 

4 Πληρωµή αµοιβής εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Φθιώτιδας   
Ε.Φ. 01073  ΚΑΕ 0871 

10.000,00 

5 Προµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής κάθε είδους 
λοι̟ού εξο̟λισµού της Π.Ε. Φθιώτιδας Ε.Φ. 01073  ΚΑΕ  1329 

5.000,00 

6 Πληρωµή δα̟άνης για µηνιαίο ε̟ίδοµα µεταφοράς µαθητών 
α̟ό Σε̟τέµβριο έως Ιούνιο 2013  Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821 

12.425,40 

7 Πληρωµή δα̟άνης για ε̟ιδότηση ενοικίου µαθητών για την 
Ε.Φ. 01073   ΚΑΕ 0821 

850,00 

8 Πληρωµή δα̟άνης για την µεταφορά του αρχείου της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας στο Κτίριο στις Βαρδάτες 
Ε.Φ. 01073   ΚΑΕ 0829 

984,00 

9 Πληρωµή δα̟άνης για τον έλεγχο και την α̟οκατάσταση 
βλαβών στο δίκτυο α̟οχέτευσης των εγκαταστάσεων της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας Ε.Φ. 01073  ΚΑΕ 
0851 

984,00 

 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 926 
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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              Σύψα Ζωή 
    Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
    Γεώργιος Μ̟αντούνας 
    Αναστάσιος Χρονάς 
    Θωµάς Τουσιάδης 
    Γεώργιος Πα̟αργύρης 
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