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Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 14 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:30 ̟.µ., 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 
(αρ.̟ρ.1/6-1-2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, µετά α̟ό την υ̟΄ αριθµ.1668/9-10-2013 ̟ρόσκληση (ορθή ε̟ανάληψη 10-10-
2013) 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 28/24-9-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟άνης, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟αράτασης µισθώσεως ακινήτου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης 
Ανωνύµων Εταιρειών ΟΤΑ ενώ̟ιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας (Π.Ε. 
Φθιώτιδας). 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Εξέταση ένστασης – υ̟οµνήµατος της ‘’Ένωσης Φυσικών ̟ροσώ̟ων 
Ιδιοκτητών ταξί Ε̟αρχίας Λιβαδειάς’’- έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης 
ενστάσεων και ̟ροσφυγών, στα ̟λαίσια δια̟ραγµάτευσης για τα νέα µαθητικά 
δροµολόγια της Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και σε χειµάρρους του». 
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ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για ̟αροχή γνωµοδότησης ε̟ί θέµατος της Π.Ε. 
Φωκίδας (εξ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση χορήγησης ̟αράτασης του χρόνου ̟εραίωσης των εργασιών του 
έργου: «Οδός Αταλάντη - όρια Νοµού Βοιωτίας, Τµήµα Ε’», ̟ροϋ̟ολογισµού 
9.000.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ου σταδίου της µελέτης: «Μελέτη έργου ̟ροστασία ̟ρανών 
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων 
̟ροστασίας στο Ε̟αρχιακό Οδικό δίκτυο Μεξιάτες – Λουτρά Υ̟άτης», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής 
̟ροστασίας των δικαιούχων υ̟αλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 39.780,00 € µε Φ.Π.Α. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών 
συντήρησης – υ̟οστήριξης του λογισµικού της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση ̟ροαύλιου 
χώρου στο 1ο Γυµνάσιο Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Ολοκλήρωση δρόµου Ασβέστης – Παλιασβέστης», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση αγωγής ενώ̟ιον του Ειρηνοδικείου 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 184.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟αράτασης της σύµβασης για ̟ροµήθεια γραφικής ύλης της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκδίκαση αίτησης ακυρώσεως ενώ̟ιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Π.Ε. Βοιωτίας). 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας εργασιών του έργου: «Βελτίωση 
Ε̟αρχιακού δρόµου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 95.000.00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 23ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής της Βιοµηχανίας 
Μεταλλικών Κατασκευών και Ε̟ιψευδαργυρώσεων (ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε.) ενώ̟ιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας). 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Εξέταση ενστάσεων κατά του ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
έργου: «Άρση ε̟ικινδυνοτήτων και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ̟ρανών σε τµήµα 
της Ε.Ο. Άµφισσας – Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 
Εξωτερικού Υδραγωγείου Μαλεσίνας», ̟ροϋ̟ολογισµού  1.391.730,04€ µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 26ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Πέτρου Πρασσά 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας).  
 
ΘΕΜΑ 27ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Αριστείδη Τσουρέλη 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας).  
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης στο ∆.∆. Μαρµάρων του ∆ήµου Μακρακώµης», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 75.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Ε̟ισκευή – συντήρηση τµήµατος 
δρόµου στο Τ.Κ. Καινούργιου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ολοκλήρωση ε̟αρχιακού 
δρόµου Καστανιά - Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00€.  
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση 
βλαβών στον οδικό άξονα Μ̟αγασάκι – Φιδάκια - Αγία Βλαχέρνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για υ̟εράσ̟ιση υ̟αλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ενώ̟ιον του Πληµµελειοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης 
της Ανώνυµης Εταιρείας «Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Α.Τ.Ε.» ενώ̟ιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Λαµίας (Π.Ε. Φθιώτιδας). 
 
ΘΕΜΑ 40ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης 
Ανωνύµων Εταιρειών ενώ̟ιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας (Π.Ε. 
Φθιώτιδας). 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση διακήρυξης και λοι̟ών τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: 
«Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης στον ε̟αρχιακό δρόµο εντός ∆.∆. Πενταγιούς», Π.Ε. Φωκίδας,  
̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας της µελέτης: «Μελέτη κόµβου 
Ξηριώτισσας», ̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη Συνέλευση των Ευρω̟αϊκών Περιφερειών  – Assembly of 
European Regions  (AER).  

 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη ∆ιάσκεψη των Α̟οµακρυσµένων Παράκτιων Περιφερειών της 
Ευρώ̟ης – Conference of Peripheral maritime Regions of Europe (CPMR). 

 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ̟ροµήθεια υλικών εκτύ̟ωσης και ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των 
Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.131,00 € µε Φ.Π.Α.. 

 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση του 3ου Συγκριτικού ̟ίνακα εργασιών και του 3ου Π.Κ.ΤΜ.Ν.Ε. της 
µελέτης: «Μελέτη ακτοµηχανικής ̟ροστασίας ακτών Παρνασσίδας», Π.Ε. Φωκίδας.  

 
ΘΕΜΑ 48ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για ̟αροχή γνωµοδότησης ε̟ί θέµατος της Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

 
ΘΕΜΑ 49ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος κατά της  υ̟. αριθ. ̟ρωτ. οικ.1798/21-06-2013  
α̟όφασης του Ειδικού Γραµµατέα Ε̟ιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας. 
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ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεσης ̟ίστωσης σε εκτέλεση δικαστικής 
α̟όφασης, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως της υ̟.αριθ. 46/2013 α̟όφασης του Εφετείου 
Ευβοίας. ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής.  

 
ΘΕΜΑ 53ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Εφετείο Λαµίας [Μεταβατική Έδρα Λιβαδειάς]. 
 
ΘΕΜΑ 54ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για υ̟εράσ̟ιση της Λάσ̟η – Καραχάλιου Βασιλικής 
ενώ̟ιον του Πληµµελειοδικείου Λιβαδειάς. 

 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση διακήρυξης και λοι̟ών συµβατικών τευχών δηµο̟ράτησης του 
έργου: «Συντήρηση Ο.Α. 2013», χρήσης 2013, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.400.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση Τεχνικών 
Έργων στο χείµαρρο Σκίτσα», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 370.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση διακήρυξης και λοι̟ών συµβατικών τευχών δηµο̟ράτησης του 
έργου: «Συντήρηση Οδικών Αξόνων», χρήσης 2013, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
190.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση διακήρυξης και λοι̟ών συµβατικών τευχών δηµο̟ράτησης του 
έργου: «Ολοκλήρωση αρδευτικού Τσουκαλάδων», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
30.160,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ρα̟τό̟ουλο - Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «∆ιευθέτηση 
ρέµατος οικισµού Το̟ολιάνων», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ληµέρι - Γρανίτσα - Λιθοχώρι»,  Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 62ο: ∆ιορισµός δικηγόρων για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Π.Ε. Φωκίδας). 
 
ΘΕΜΑ 63ο: 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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ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Υ̟ογειο̟οίηση δικτύου 
ΟΤΕ στο ̟εζοδρόµιο του δηµοτικού σχολείου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Ενδιάµεσης Έκθεσης - Α Παραδοτέο,  
στα ̟λαίσια της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο: «Παρακολούθηση της 
̟οιότητας των ̟αράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε ̟εριοχές µε υδατοκαλλιεργητική 
δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 
ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών 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.. 

 
ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης (α̟ουσίαζε 
κατά τη συζήτηση των έκτακτων θεµάτων και των θεµάτων 1-5 της ηµερήσιας διάταξης),  
Γεώργιος Πα̟αργύρης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, Κων/νος 
∆ασκαλό̟ουλος, Θωµάς Τουσιάδης και Λάµ̟ρος Τσιτσάνης (ανα̟ληρωµατικό µέλος 
του Ταξιάρχη Σκλα̟άνη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν 
τα τακτικά µέλη Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε, ως ανωτέρω, και 
Περικλής Καραΐσκος, καθώς και το ανα̟ληρωµατικό µέλος αυτού.  
Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος 
Μουλκιώτης  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,  
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών,  
3. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
4. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
5. Α̟όστολος Φωτό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας. 
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6. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
7. Φωτούλα Σφήκα, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοίκησης 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: Έγκριση 10ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δα̟άνης για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 
στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητων Α̟ασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) - Τοµέας Σύνταξης και 
Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης και 
ανάθεση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Ανάκληση ή µη των υ̟΄αριθµ. 1136/2013 και 1137/2013 
α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης και 
ανάθεση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε 
̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του Λαογραφικού Οµίλου Ορχοµενού. 
 
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 1146 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση 10ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5144/9-10-2013 
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 10η Τρο̟ο̟οίηση Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση και τους συνηµµένους ̟ίνακες της ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1147 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δα̟άνης για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 
στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητων Α̟ασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) - Τοµέας Σύνταξης και 
Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3532/8-10-2013 
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 την ̟αρακάτω δα̟άνη για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο Ενιαίο 
Ταµείο Ανεξάρτητων Α̟ασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) - Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης 
Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.), σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 
 

Φορέας ΚΑΕ Ποσό 

073 0292 147,85 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1148 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης και 
ανάθεση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5146/9-10-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, µε το ο̟οίο 
διαβιβάστηκαν τα ̟ρακτικά 1, 2, 3 & 4 της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης του 
διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, τα 
ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος κατατέθηκε α̟ό τον Ανα̟ληρωτή 
Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Βασίλειο 
Κύρκο, το 5ο Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής ∆ια̟ραγµάτευσης, µε ηµεροµηνία 14-10-2013, 
̟ροκειµένου να συµ̟εριληφθεί στο κείµενο της εισήγησης, λόγω του ε̟είγοντος, 
̟ρόταση ̟ου έγινε οµόφωνα α̟οδεκτή α̟ό τα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
     α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 

1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/1-10-2013, 2/3-10-2013, 3/7-10-2013, 4/9-10-2013 & 5/14-10-
2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης του διαγωνισµού για τη µεταφορά 
µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας. 
2. Αναθέτει τα ̟αρακάτω δροµολόγια µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας, ως εξής: 
 

Α
/
Α 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΑΡ.  
ΜΑ
Θ. 

ΣΧΟΛΕΙΟ.  
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆Ρ
Ο
Μ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤ. 

ΧΛ
Μ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙ

Ο 
ΚΟΣΤΟΣ 

χωρις ΦΠΑ 
€ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  
 

ΤΙΜΗ  
ΚΑΤΑΚΥΡ

ΩΣΗΣ 
 € 
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1 
Αγρα̟ιδιά
-Βαρδαλί 

40 

∆ηµοτικό 
Σχολείο & 

Γυµνάσιο Ν. 
Μοναστηρίο

υ 

3 
ΛΕΩ-

ΦΟΡΕΙΟ 
18 86,64 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 
ΑΝΩΜΥΜΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ) 
  

ΤΙΜΗ  
85,00€ 

 

2 ∆οµοκός  20 

1ο & 2ο 
ΕΠΑΛ-
ΕΠΑΣ 

Λαµίας 

2 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 
78 210,21 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 
ΑΝΩΜΥΜΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ) 
  

ΤΙΜΗ  
99,00€ 

 

3 Αγριλιά 2 
19ο 

Νη̟ιαγωγείο 
Λαµίας 

2 ΤΑΞΙ 5,5 20,1 
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΤΙΜΗ 
20,00€  

4 Καστρί 4 
Νη̟ιαγωγείο 

Γραµµένης 
2 ΤΑΞΙ 6 21 

ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΙΜΗ  
21,00€  

5 Άνυδρο 2 
Νη̟ιαγωγείο 

Στυλίδας 
2 ΤΑΞΙ 19 33,7 

ΚΑΜΑΡΑΣ   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Σ               

ΤΙΜΗ 
32,50€ 

 

6 Κυρτώνη 2 
Νη̟ιαγωγείο 

Αταλάντης 
2 ΤΑΞΙ 28 42,64 

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

 

ΤΙΜΗ 
42,00€  

 

7 Στύρφακα 1 
Νη̟ιαγωγείο 
Λιανικλαδίο

υ 
2 ΤΑΞΙ 9 24,04 

ΣΑΜΑΡΑΣ     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ         

ΤΙΜΗ 
23,00€ 

 

8 
Κλωνί-

Καραγεωρ
γέϊκα 

4 

∆ηµοτικό 
Σχολείο & 

Νη̟ιαγωγείο 
Σ̟ερχειάδας 

2 ΤΑΞΙ 12 26,88 
ΣΤΕΦΟΣ       

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   

ΤΙΜΗ 
26,80€ 

 

9 
Ανάβρα 

Μενδενίτσ
α 

1 
Νη̟ιαγωγείο 

Μώλου 
2 ΤΑΞΙ 33 47,26 

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ
Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΙΜΗ 
46,00€ 

 

10 
Καλλίδροµ

ο 
3 

∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Μώλου 

2 ΤΑΞΙ 42 55,76 
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ

Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΙΜΗ 
53,00€ 

 

11 Μόδι 2 
Νη̟ιαγωγείο 
Κ. Τιθορέας 

2 ΤΑΞΙ 16 30,66 
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΙΜΗ 
30,00€  
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12 
Πετρωτό -
Γερακλί 

2 
Νη̟ιαγωγείο 

∆οµοκού 
2 ΤΑΞΙ 29 44 

ΑΛΑΜΑΝΗΣ      
ΗΛΙΑΣ   

ΤΙΜΗ 
35,00€ 

 

13 Πουρνάρι 3 
Νη̟ιαγωγείο 

∆οµοκού 
2 ΤΑΞΙ 16 30,98 

ΚΑΜΗΤΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΙΜΗ 
30,00€ 

 

14 
Τυµφρηστό

ς 
2 

Νη̟ιαγωγείο 
Αγ. Γεωργίου 

2 ΤΑΞΙ 22 37,28 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ
Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΙΜΗ 
28,00€ 

 

15 
Σ.Σ. 

Λιανοκλαδ
ίου 

1 
Ειδικό 

Σχολείο 
Λαµίας 

2 ΤΑΞΙ 11 26,78 
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

ΤΙΜΗ 
26,70€ 

 

16 Παναγιά 2 
Νη̟ιαγωγείο 
Οµβριακής 

2 ΤΑΞΙ 11 25,72 
ΛΑΙΝΑΣ 

   ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
 

ΤΙΜΗ 
25,00€ 

 

17 Σ̟αρτιά 1 
Λύκειο 

Πελασγίας 
2 ΤΑΞΙ 28 42,22 

ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ
Σ ΑΡΓΥΡΗΣ  

 
Παρατήρηση: 

Ο 1ος µειοδότης  
ΑΓΓΡΑΣ  υ̟έβαλε 

υ̟εύθυνη 
∆ήλωση 

̟αραίτησης του 
δροµολογίου  
(αριθµ. ̟ρωτ. 

5108/07-10-2013). 
Συνε̟ώς καλείται 

να αναλάβει ο 
δεύτερος κατά 

σειρά µειοδότης 
ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ

Σ ΑΡΓΥΡΗΣ 

ΤΙΜΗ 
42,00€  

18 
Γυµνάσιο 

Μοσχοχωρ
ίου 

2 Θερµο̟ύλες 1 ΤΑΞΙ 
17,
5 

24,52 
ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

ΤΙΜΗ 
19,50€  

19 
Γάβριανη 

Μαγνησίας 
2 

Λύκειο 
Πελασγίας 

2 ΤΑΞΙ 23 37,9 
ΣΤΑΘΑΡΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΤΙΜΗ 
37,00€  

20 Κάλαµος  2 

∆ηµοτικό 
Σχολείο Αγ. 

Κωνσταντίνο
υ 

2 ΤΑΞΙ 15 30,14 
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  
ΤΙΜΗ 
30,00€  

21 

Παλαιοχώ
ρι-
Τιθρόνιο-
∆ρυµαία 

3 
Νη̟ιαγωγείο 
Αµφίκλειας 

2 ΤΑΞΙ 50 64,06 
ΠΟΖΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΙΜΗ 
58,00€ 
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Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ε̟ιβαρύνει τον Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα  ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0871. 

Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, δηλώνοντας ότι “̟ρέ̟ει να υ̟άρξει ενιαία αντιµετώ̟ιση του 
θέµατος” και θέτοντας ̟αράλληλα ζήτηµα διοικητικής τάξης, Τέλος, ζήτησε, να 
ενηµερωθεί για τον τρό̟ο συγκρότησης των ε̟ιτρο̟ών διαγωνισµών. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1149  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Ανάκληση ή µη των υ̟΄αριθµ. 1136/2013 και 1137/2013 
α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα α̟ό 8-10-2013 και 
υ̟΄αριθµ. ∆.Υ./14-10-2013 έγγραφα της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Να µην ανακληθούν οι υ̟΄αριθµ. 1136/2013 και 1137/2013 α̟οφάσεις της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί διορισµού του κ. 
Χατζηµ̟ύρρου Κων/νου, Προϊστάµενου της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε., δικηγόρου µε 
σχέση έµµισθης εντολής, για νοµική κάλυψη τεχνικών υ̟αλλήλων στο Μονοµελές 
Πληµµελειοδικείο Λαµίας. 
Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση θα καλυφθεί α̟ό τους εντολείς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1150 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης και 
ανάθεση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3585/11-10-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Ο κ. Χρονάς ζήτησε να ληφθεί υ̟όψη το σύνολο των συµβάσεων, να 
καθοριστούν τα ̟λαίσιά τους και να α̟οσαφηνιστεί η διαδικασία ορισµού των 
αρµόδιων ε̟ιτρο̟ών, ό̟ως ε̟ίσης και να διασφαλιστεί η λειτουργία του µαθητικού 
δελτίου σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις. Βάσει αυτών, ̟ρότεινε να ε̟ανέλθει το θέµα µε ενιαία 
και ολοκληρωµένη εισήγηση. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

να µην ληφθεί α̟όφαση ε̟ί του θέµατος, αλλά να ε̟ανέλθει µε νέα εισήγηση σε 
ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1151 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε 
̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του Λαογραφικού Οµίλου Ορχοµενού. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2626/14-10-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας – Τµήµα 

ΑΔΑ: ΒΛΛΘ7ΛΗ-Θ5Ν



 12 

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 Φ.Π.Α., για συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας στις ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει ο Λαογραφικός 
Όµιλος Ορχοµενού, στις 18 Οκτωβρίου 2013, στον Ορχοµενό. 
Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ̟οσό των 5.300,00 €, εκ των ο̟οίων  
η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις ̟αρακάτω δα̟άνες: 
 

1. Ενοικίαση φορεσιών  1.500,00  € 

2. Ηχητική κάλυψη    500,00  € 

                                         Σύνολο:   2.000,00 € 
 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ΚΑΠ-Π∆Ε (ΣΑΕΠ 
066), έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις». 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς κρίνοντας ‘’αναγκαία την ιεράρχηση των δα̟ανών.’’ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1152 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 28/24-9-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 28/24-9-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

 Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1153 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟άνης, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3205/19-9-2013 

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 1.800,00 €, για την α̟οζηµίωση ∆’ τριµήνου του 2013 τριών µελών 
συλλογικών οργάνων της ∆/νσης Ανά̟τυξης της Π.Ε. Ευρυτανίας, για την διενέργεια 
ε̟ιθεώρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.3982/11, και έκδοση α̟οφάσεων 
χορήγησης ̟ροθεσµίας για τη µεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των 
εγκαταστάσεων των µετα̟οιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και για την 
κάλυψη άλλων σχετικών µε την αδειοδότηση λειτουργικών αναγκών βιοµηχανικής και 
ε̟ιχειρηµατικής ανά̟τυξης στην Ευρυτανία. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
14684/914.Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533/Β) καθορίζεται η α̟οζηµίωση των ε̟ιθεωρητών ̟ου 
διενεργούν ε̟ιθεωρήσεις στο ̟οσό των 60 € ανά έλεγχο και µέχρι του ̟οσού των 300 € 
µηνιαίως.  
Η ανωτέρω δα̟άνη θα ̟ληρωθεί στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0515. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1154 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 3261/24-9-
2013, 3308/27-9-2013, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449/3-10-2013 και 3502/7-10-2013  
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 κατά ̟λειοψηφία 

Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 
 
α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 1ος λογαριασµός του έργου 
«Τσιµεντόστρωση δρόµου ̟ρος Ι.Μ. 

Στάνας» 
ΚΑΕ  9779 

Αθανασιάδης Βασίλειος 
Ε.∆.Ε. 

23.199,80€ 

2 8ος λογαριασµός του έργου «∆ρόµος 
Σαρκίνι- Καταβόθρα Ν.Α. 

Ευρυτανίας» 
ΚΑΕ  9453 

ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε. 143.997,99€ 

3 1ος λογαριασµός του έργου 
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και 

συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Ευρυτανίας» (Άρση κατα̟τώσεων, 

α̟οχιονισµός) 
Κ.Α.Ε. 9459 

ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

24.304,80€ 

4 1ος λογαριασµός του έργου 
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και 

συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Ευρυτανίας» ( Α̟οχιονισµοί) 

Κ.Α.Ε. 9459 

ΚΑΚΟΥΡΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
24.354,00€ 

5 1ος λογαριασµός του έργου 
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και 

συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Ευρυτανίας» (Άρση κατα̟τώσεων, 

α̟οχιονισµός) 
Κ.Α.Ε. 9459 

ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ 

ΗΛΙΑΣ 
24.304,80€ 

6 1ος λογαριασµός του έργου 
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και 

συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Ευρυτανίας» (Άρση κατα̟τώσεων, 

α̟οχιονισµός) 
Κ.Α.Ε. 9459 

ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

24.206,40€ 

7 1ος λογαριασµός του έργου ΣΑΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ 24.538,50€ 
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«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 

Ευρυτανίας»(Προµήθεια 
̟ληροφοριακών αντανακλαστικών 

̟ινακίδων – κυκλικών ή τριγωνικών, 
ε̟ικίνδυνων θέσεων, στύλων 

̟ινακίδων µήκους 2,5 µέτρων Φ 1 ½ , 
̟ροµήθεια, µεταφορά και το̟οθέτηση 

µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας) 
Κ.Α.Ε. 9459 

ΣΙΑ Ο.Ε. 

8 1ος λογαριασµός του έργου 
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και 

συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Ευρυτανίας» (Άρση κατα̟τώσεων) 

Κ.Α.Ε. 9459 

ΣΤΟΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 4.132,80€ 

9 3ος λογαριασµός του έργου 
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Προυσός 

- Καστανιά» 
Κ.Α.Ε. 9459 

Τράντος Οδυσσέας του 
Χρήστου 

20.179,07€ 

 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τη δα̟άνη µε α/α 1, ̟ου αφορά 
τσιµεντόστρωση δρόµου ̟ου εξυ̟ηρετεί την Ι.Μ. Στάνας, διότι “είναι θέµα εκκλησίας ή 
έστω του δήµου”, καθώς και τις δα̟άνες µε α/α 3, 4, 5, 6 & 8, ̟ου αφορούν έκτακτη και 
ε̟είγουσα συντήρηση δρόµων και α̟οχιονισµό ή διάνοιξη µετά α̟ό κατολισθήσεις, µε 
την αιτιολογία ότι “δεν αναφέρεται ̟ότε έγιναν ούτε οι αιτίες της καθυστέρησης ̟ληρωµής”. 
Τέλος, ο κ. Χρονάς  ζήτησε να ε̟ανέλθουν οι ανωτέρω δα̟άνες µε συµ̟ληρωµένη 
εισήγηση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1155 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 3234/20-9-2013 
και 3304/27-9-2013 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 

Α. 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 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ενός καταψύκτη για την συντήρηση 
δειγµάτων ορού αίµατος και κεφαλών αξίας (350,00€) για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής  και  
̟ροµήθεια ξυλείας ̟ου θα χρειαστεί να αντικατασταθεί στην 
̟λατφόρµα του υ̟΄ αριθµ. όχηµα (νταλίκα) ΚΗΥ 9370 αξίας 
(944,64€) της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3124/12-09-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1699 

1.294,64 

2 ∆α̟άνη για την αµοιβή, για την κατασκευή δα̟έδου (̟λατφόρµας) 
του οχήµατος (νταλίκα) ΚΗΥ 9370 αξίας (282,90€)  για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, αµοιβή για την συντήρηση του 
φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος αξίας (151,29€) της ∆/νσης Μεταφορών 
και Ε̟ικοινωνιών και αµοιβή για καθαρισµό µοκετών του 
γραφείου του Αντι̟εριφερειάρχη αξίας (233,70€)  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3124/12-09-2013  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0869 

667,89 

3 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για δύο 
ηλεκτρικούς ̟ίνακες για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆/θµιας Εκ̟/σης 
της   Π.Ε.  Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3124/12-09-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1311 

150,00 

4 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια τριών (3) αδειών εφαρµογών 
λογισµικού windows professional, µνήµης Η/Υ Kingston DPR 4GB 
και καλώδια δικτύου Η/Υ για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3124/12-09-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1723 

537,65 

5 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια µελανιών της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3124/12-09-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1111 

112,00 

6 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια χειµερινών ενδυµάτων των χειριστών-
οδηγών  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3124/12-09-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

6.700,00 
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Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1421 

7 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια χειµερινών υ̟οδηµάτων των χειριστών-
οδηγών  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3124/12-09-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1423 

3.800,00 

8 ∆α̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της  Π.Ε.  
Ευρυτανίας. 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

Ηµιφορτηγό  
2-9-2013/13-9-2013 

ΚΗΥ   4380 861,00 

Ηµιφορτηγό  
13-9-2013/19-9-2013 

ΚΗΥ   4380 123,00 

ΣΥΝΟΛΟ  984,00 

Ηµιφορτηγό  
2-9-2013/12-9-2013 

ΚΗΥ   4380 615,00 

Ηµιφορτηγό 
12-9-2013/19-9-2013 

ΚΗΥ   4380 246,00 

ΣΥΝΟΛΟ  861,00 

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ  1.845,00 

Σχετ. αριθµ.  3238/24-09-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0861 

1.845,00 

9 ∆α̟άνη για την µετακίνηση του κινητού εργοταξίου διακριβώσεων 
της εταιρίας METROLOGY, για την διακρίβωση των αναλυτών 
καυσαερίων του ΚΤΕΟ Καρ̟ενησίου σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο 
ISO9001/2008 για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και 
Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3228/24-09-2013  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0829 

307,50 

10 
 

∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια, κάθε είδους µηχανολογικού και λοι̟ού 
εξο̟λισµού (Αντικατάσταση κεντρικού ̟ίνακα του φρενοµέτρου 
Βαρέων µε 10 ηλεκτρονικές κάρτες) για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών  της   Π.Ε.  Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3228/24-09-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1729 

5.781,00 
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11 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών – 
̟ρογραµµάτων και λοι̟ών υλικών (λογισµικό και εγκατάσταση 
στην αυτόµατη γραµµή ̟ιστο̟οιητικού (certificate), σύµφωνα µε 
τον ορισµό του ̟.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125Α΄) για την ψηφιακή 
υ̟ογραφή των µετρήσεων,  για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών 
και Ε̟ικοινωνιών  της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Σχετ. αριθµ. 3228/24-09-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1723 

984,00 

12 ∆α̟άνη για την αµοιβή ετήσιας συνδροµής εφηµερίδων και 
συγκεκριµένα: Σέντρα (106,50), Ηµέρα (319,50), Λαµιακός Τύ̟ος 
(200,00), Πρωινά Νέα (60,00), Ευρυτανικά Νέα (150,00) 
Ευρυτανικός Παλµός (150,00) και Ευρυτανικός Τύ̟ος (150,00) για 
το οικ. έτος 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3221/24-09-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1121 

1.136,00 

13 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ειδών εστίασης, στεφάνων ̟ρος 
κατάθεση στα µνηµεία των ηρώων, ηχητικών εγκαταστάσεων και 
ανθοστολισµού της Π.Ε. Ευρυτανίας, εν όψει του εορτασµού της 
28ης Οκτωβρίου 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3285/27-09-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
5161 

800,00 

 
Β. ∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 642/7-6-2013 α̟όφασή της, ̟ου αφορά στην έγκριση της µε 
α/α 4 δα̟άνης, ύψους 6.796,12 € µε Φ.Π.Α., για την ̟ροµήθεια θερινών ενδυµάτων και 
της µε α/α 5 δα̟άνης, ύψους 4.077,67 € µε Φ.Π.Α., για την ̟ροµήθεια θερινών 
υ̟οδηµάτων, για την ατοµική ̟ροστασία των υ̟αλλήλων (χειριστών-οδηγών) του 
Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆.Τ.Ε της Π.Ε Ευρυτανίας ως ̟ρος τον αριθµό 
των δικαιούχων υ̟αλλήλων, α̟ό 21 σε 20. 
 
Γ. ∆εν εγκρίνει τις δα̟άνες ̟ου αναφέρονται στην υ̟΄αριθµ. ̟ρωτ. 3513/8-10-2013 
εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας, διότι αυτές αφορούν 
εγκρίσεις ̟ιστώσεων και όχι ̟ραγµατο̟οίηση δα̟ανών και συνε̟ώς ̟ρέ̟ει να 
ε̟ανέλθουν στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή µε ξεχωριστή και σαφή εισήγηση.   
Ο κ. Χρονάς εντό̟ισε λάθη και δια̟ίστωσε λανθασµένη διατύ̟ωση στις εισηγήσεις της 
υ̟ηρεσίας. Συνε̟ώς, ζήτησε οι εισηγήσεις να α̟οσαφηνιστούν και να αναφέρεται κάθε 
φορά σε τι συνίσταται η αιτούµενη ορθή ε̟ανάληψη των α̟οφάσεων της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1156 
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟αράτασης µισθώσεως ακινήτου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3233/20-9-

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 την ̟αράταση µισθώσεως: 
1. ακινήτου ̟ου στεγάζεται η ∆/νση Α΄/θµιας Εκ̟/σης, ε̟ί της οδού Κατσαντώνη 2 
(2ος όροφος), µέχρι τις 31-10-2016, µε τους ίδιους όρους της αρχικής 96/04-10-2010 
Συµφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
Π.∆. 242/96, διαφορο̟οιούµενη µόνο ως ̟ρος το ̟οσό του µισθώµατος, το ο̟οίο 
ανέρχεται στα  662,40 ευρώ µηνιαίως, σύµφωνα µε  την αριθµ. 49/44360/26-11-2012 
εγκύκλιο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών και µε το αρ. 105/10-12-2012 Συµφωνητικό 
Μίσθωσης Ακινήτου, και  
2. της ∆/νσης ∆΄/θµιας Εκ̟/σης, ε̟ί της οδού Κατσαντώνη 2 (ισόγειο και 3ος όροφος), 
µέχρι τις 31-10-2016, µε τους ίδιους όρους της αρχικής 97/4-10-2010 Συµφωνητικό 
Μίσθωσης Ακινήτου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆. 242/96,  
διαφορο̟οιούµενη µόνο ως ̟ρος το ̟οσό του µισθώµατος, το ο̟οίο ̟λέον ανέρχεται 
στα 835,20 ευρώ µηνιαίως, σύµφωνα µε  την αριθµ. 49/44360/26-11-2012 εγκύκλιο του 
Υ̟ουργείου Εσωτερικών και σύµφωνα µε το αρ. 107/10-12-2012 Συµφωνητικό 
Μίσθωσης Ακινήτου.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1157 
 
Σ΄ αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης 
Ανωνύµων Εταιρειών ΟΤΑ ενώ̟ιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας (Π.Ε. 
Φθιώτιδας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 87669/811/20-
9-2013 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας και το υ̟΄αριθµ. 
∆.Υ./14-10-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.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, ̟ροκειµένου να ζητηθεί η γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1158 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Εξέταση ένστασης – υ̟οµνήµατος της ‘’Ένωσης Φυσικών ̟ροσώ̟ων 
Ιδιοκτητών ταξί Ε̟αρχίας Λιβαδειάς’’- έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης 
ενστάσεων και ̟ροσφυγών, στα ̟λαίσια δια̟ραγµάτευσης για τα νέα µαθητικά 
δροµολόγια της Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 3400/20-9-
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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 

1. Εγκρίνει το α̟ό 20-9-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων του 
άρθρου 15 του Π.∆ 118/2007 και των ̟ροσφυγών του ν. 3886/10, ̟ου αφορά στην 
εξέταση της α̟ό 11.9.2013 ένστασης - υ̟οµνήµατος ̟ου υ̟οβλήθηκε α̟ό την “Ένωση 
Φυσικών Προσώ̟ων Ιδιοκτητών ταξί Ε̟αρχίας Λιβαδειάς”, εδρεύουσα στη Λιβαδειά,  
στα ̟λαίσια της δια̟ραγµάτευσης για τα νέα µαθητικά δροµολόγια της Π.Ε. Βοιωτίας. 
2. Α̟ορρί̟τει την α̟ό 11.9.2013 υ̟οβληθείσα ένσταση – υ̟όµνηµα της ‘’Ένωσης 
Φυσικών ̟ροσώ̟ων Ιδιοκτητών ταξί Ε̟αρχίας Λιβαδειάς’’, διότι δεν ̟ροσκοµίστηκε το 
̟ροβλε̟όµενο α̟ό την ̟αρ. 6 του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 ̟αράβολο κατάθεσης 
υ̟έρ του ∆ηµοσίου. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, δηλώνοντας ότι “το συγκεκριµένο ζήτηµα εξεταζόµενο, έστω και 
α̟οσ̟ασµατικό, δηµιουργεί α̟αράδεκτες καταστάσεις και ̟ερι̟λοκές, γιατί σαν Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή δεν έχει ̟οτέ α̟οφασιστεί η διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε φυσικά ε̟ικυρώθηκε η 
συγκεκριµένη ε̟ιτρο̟ή. Το θέµα δεν µ̟ορεί ούτε να συζητηθεί”. Κατά τη γνώµη του “υ̟άρχει 
σοβαρό ζήτηµα µε την αντιµετώ̟ιση του ̟ροβλήµατος µεταφοράς των µαθητών, αφού µετά την 
έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα α̟ό το Περιφερειακό Συµβούλιο για 
αυτόν τον σκο̟ό, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή δεν έλαβε γνώση των συµβάσεων ̟ου ̟αρατάθηκαν, 
ούτε την εικόνα των ό̟οιων δια̟ραγµατεύσεων ̟ου έγιναν ̟έρυσι και εγκρίθηκαν συλλήβδην, 
λόγω ̟ίεσης χρόνου. ∆εν έχει την σηµερινή ταξινόµηση των αναγκών. ∆εν ξέρει τι καινούριο 
χρειάζεται ούτε ε̟εξεργάστηκε τους όρους της διακήρυξης κά̟οιου διαγωνισµού και των 
ε̟ιτρο̟ών του κατά Περιφερειακή Ενότητα. Ασυντόνιστα κάθε Περιφερειακή Ενότητα ̟ροχωράει 
κατά ̟ως ερµηνεύει η ίδια τους νόµους. Η Εύβοια συνδιαλέγεται µε το ΚΤΕΛ, ̟ου εµφανίζεται 
σαν υ̟εργολάβος ̟ου βάζει στη διαδικασία και τους ταξιτζήδες.. Η Ευρυτανία κάνει συµβάσεις µε 
αγροτικά. Ε̟ιβάλλεται άµεσα να υ̟άρξει συντονισµός δράσης και να έρθει το θέµα στην 
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ολοκληρωµένα για την λήψη των αναγκαίων α̟οφάσεων ̟ου θα 
κατοχυρώνουν την διαδικασία”.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1159 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και σε χειµάρρους του». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
100631/4463/13-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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 ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της ̟ροθεσµίας του έργου: «Αντι̟ληµµυρικές 
̟αρεµβάσεις στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και σε χειµάρρους του» µέχρι τις 9-12-2013. 
O κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ότι ̟ρέ̟ει να “εκδοθεί διαµαρτυρία για τον 
ρυθµό χρηµατοδότησης των αντι̟ληµµυρικών έργων και για το χαµηλό ύψος των διατιθέµενων 
̟ιστώσεων”. 
  

ΑΔΑ: ΒΛΛΘ7ΛΗ-Θ5Ν



 20 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1160 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για ̟αροχή γνωµοδότησης ε̟ί θέµατος της Π.Ε. 
Φωκίδας (εξ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
Τ.Τ.64744/518/26-8-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Άµφισσας Παλούκη Ευάγγελο, ̟ροκειµένου να γνωµοδοτήσει στα ερωτήµατα ̟ου 
έθεσε, µε το υ̟’αριθµ.̟ρωτ.395/03-06-2013 έγγραφο της, η κ. Αντι̟εριφερειάρχης της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 ̟αρ.1 
στοιχ. ιγ΄ του ν.3852/2010. 
O κ. Χρονάς ζήτησε “να υ̟άρξει σχεδιασµός και αίτηµα για δηµιουργία νοµικής υ̟ηρεσίας σε 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα”. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1161 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
108326/3598/24-9-2013 και 111190/3684/2-10-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟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 δα̟άνη ̟οσού 82,89 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826, για την 
̟ληρωµή λογαριασµού VOFAFONE της κας Αντι̟ερειφερειάρχη α̟ό 11/8/13 έως 
10/9/13,   
2. τη δα̟άνη ̟οσού 730,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0881, για την 
̟ληρωµή ̟αρακολούθησης σεµιναρίου 1 Y̟αλλήλου στην Αθήνα για ανανέωση 
κωδικού ΑΤΡ και Α∆R και εξετάσεις στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο ΑΤΡ και Α∆R για το 
KTEO,  
3. τη δα̟άνη ̟οσού 123,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1725, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας µιας συσκευής τηλεφώνου µε ̟ρίζα δικτύου και usb memory 
της δ/νσης Μεταφορών (Φανιδάκης Εµµανουήλ), 
4. τη δα̟άνη ̟οσού 1.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1121, για την 
̟ληρωµή ετήσιας συνδροµής εφηµερίδων έτους 2013,   
5. τη δα̟άνη ̟οσού 224,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 1 υ̟αλλήλου της ∆/νσης Μεταφορών-Κτέο Αυγούστου 2013, 
6. τη δα̟άνη ̟οσού 3.335,86 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824, για την 
̟ληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ,  
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7. τη δα̟άνη ̟οσού 1.667,02 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την 
̟ληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ,  
8. τη δα̟άνη ̟οσού 713,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας µεταλλικής ενηµερωτικής ̟ινακίδας στην ̟λαζ  βραχάκια στην 
Κίρρα Φωκίδας (Ε.ΜΥΤΑΡΑΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε), 
9. τη δα̟άνη ̟οσού 233,70 €, α̟ό την ̟ίστωση Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την ̟ληρωµή 
ε̟ισκευής εκτυ̟ωτή της ∆/νσης Μεταφορών-Κτέο (NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ), 
10. τη δα̟άνη ̟οσού 124,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας υλικών για τον Μηχανολογικό εξο̟λισµό της Π/Ε Φωκίδας 
(ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ), 
11. τη δα̟άνη ̟οσού 79,95 €, α̟ο την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
ε̟ισκευή ελαστικού και τι̟-το̟ αεροστεγή του ΚΗΥ 4647 Νταλίκας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ), 
12. τη δα̟άνη ̟οσού 98,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
ε̟ισκευή ελαστικού-βαλβίδας αεροστεγή και τι̟-το̟ του ΚΥ 5892 Φορτωτή της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ), 
13. τη δα̟άνη ̟οσού 18,45 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή ε̟ισκευής ελαστικού του ΚΗΗ 1601 nissan της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ), 
14. τη δα̟άνη ̟οσού 172,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή ̟λύσιµο-γρασάρισµα του ΚΥ 5898 Μ̟ουλτόζα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ), 
15. τη δα̟άνη ̟οσού 172,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή ̟λύσιµο-γρασάρισµα του ΙΧ ΜΕ 93437 Φορτωτή της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων (ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ),  
16. τη δα̟άνη ̟οσού 172,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή ̟λύσιµο-γρασάρισµα του ΚΥ 7401 GRADER της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ), 
17. τη δα̟άνη ̟οσού 100,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας φίλτρου ̟ετρελαίου-φίλτρα λαδιού του ΜΕ ΙΧ 93437 
ΦΟΡΤΩΤΗ της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ), 
18. τη δα̟άνη ̟οσού 147,60 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ακρόµ̟αρα  stayer του ΚΗΗ 1609 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
19. τη δα̟άνη ̟οσού 172,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή εργασιών στο ΚΗΗ 1609 stayer της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΜΑΧΑΙΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
20. τη δα̟άνη ̟οσού 369,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή εργασιών στο ΚΗΥ 4647 Νταλίκα της ∆/νσης τεχνικών έργων (ΜΑΧΑΙΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
21. τη δα̟άνη ̟οσού 984,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή εργασιών στο ΚΥ 5898 Μ̟ουλτόζα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
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22. τη δα̟άνη ̟οσού 123,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών του ΙΧ 93437 Φορτωτή της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ), 
23. τη δα̟άνη ̟οσού 86,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή εργασιών στο ΜΕ ΙΧ 93437 Φορτωτή της ∆/νσης τεχνικών έργων 
(ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ), 
24. τη δα̟άνη ̟οσού 92,25 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή εργασίας εξαγωγή-ε̟ισκευή βαλβίδας στο σασµάν του ΚΥ 5892 Φορτωτή 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ), 
25. τη δα̟άνη ̟οσού 381,30 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας µ̟αταριών ανοικτού τύ̟ου για το ΚΥ 5898 Μ̟ουλτόζα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ), 
26. τη δα̟άνη ̟οσού 55,35 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας υαλοκαθαριστήρων του ΚΗΥ 4647 Νταλίκα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ), 
27. τη δα̟άνη ̟οσού 49,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή εργασιών στο ΚΗΗ 1610 UNIMOG ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ), 
28. τη δα̟άνη ̟οσού 147,60 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών (λάµ̟ες µ̟άρες µε ̟όλους υαλοκαθαριστήρες 
φανούς ο̟ίσθιους φλάς στό̟) του ΚΗΗ 1610 UNIMOG ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ), 
29. τη δα̟άνη ̟οσού 73,80 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή εργασιών(εξαγωγή-ε̟ισκευή καλωδίωσης ταµ̟λού) του ΚΥ 5895 GRADER 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ), 
30. τη δα̟άνη ̟οσού 280,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών (µ̟αταρίες) του ΚΥ 5895 GRADER της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ),  
31. τη δα̟άνη ̟οσού 861,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή κατασκευής µακα̟ιου συµ̟ύκνωσης και ̟ασαλοµ̟ήξη ̟ροσαρµογής 
σφυριού του ΚΥ 5892 Φορτωτή της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ), 
32. τη δα̟άνη ̟οσού 984,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή κατασκευής βάκτρου µ̟ουκάλας και κεφαλής βάκτρου κατασκευή κεφαλής 
µ̟ουκάλας αλλαγή στεγανών του ΚΥ 5898 Μ̟ουλτόζα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ), 
33. τη δα̟άνη ̟οσού 172,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή κατασκευής ακρόµ̟αρου συστήµατος διευθύνσεως του ΚΥ 7401 GRADER 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ), 
34. τη δα̟άνη ̟οσού 184,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή κατασκευής άξονα τροχού καταστροφέα και α̟οστάτη του ΚΗΗ 1610 
UNIMOG της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ), 
35. τη δα̟άνη ̟οσού 258,30 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή κατασκευής χαλύβδινων λαµών για στήριξη µαχαιριών καταστροφέα 
το̟οθέτηση σταυρού στον κεντρικό άξονα αντλίας του ΚΗΗ 1610 UNOMIG της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ). 
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36. τη δα̟άνη ̟οσού 307,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή εργασιών στο ΚΗΗ 1609 Φορτηγό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
37. τη δα̟άνη ̟οσού 4.920,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1511, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας λι̟αντικών(ορυκτέλαια-βαλβολίνες-caterpilar) (ΠΕΡΛΙΓΚΑ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ), 
38. τη δα̟άνη ̟οσού 1.045,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1511, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας λι̟αντικών (υδραυλικά) (ΠΕΡΛΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ), 
39. τη δα̟άνη ̟οσού 774,90 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών του ΚΗΗ 1609 Φορτηγό της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων (ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
40. τη δα̟άνη ̟οσού 979,08 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών του ΚΗΥ 4647 Νταλίκα της ∆/νσης Τεχνικών 
΄Εργων (ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
41. τη δα̟άνη ̟οσού 1.045,50 €,  α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή κεντράρισµα βάσεων κατασκευή 2 χαλύβδινων δαχτυλιδιών κατασκευή 
χαλύβδινου ̟ύρου καθώς και συγκόλληση βάσεων στο τό̟ο ̟ου βρίσκεται το 
µηχάνηµα ΚΥ 5895 GRADER (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ),   
42. τη δα̟άνη ̟οσού 2.583,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή εργασιών στο ΚΥ 5895 GRADER της ∆/νσης τεχνικών έργων (ΜΑΧΑΙΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
43. τη δα̟άνη ̟οσού 7.094,85 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321,για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών του ΙΧ 93437 HYUNDAI ΦΟΡΤΩΤΗ της 
∆/νσης τεχνικών έργων  (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), 
44.  τη δα̟άνη ̟οσού 2.066,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ρεγουλατόρος αυτ/τος του ΚΗΥ 4647 ΝΤΑΛΙΚΑΣ της ∆/νσης 
τεχνικών έργων (ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
45. τη δα̟άνη ̟οσού 692,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ταχυσυνδέσµου για την γρήγορη εξάρτηση και α̟εξάρτηση 
εξαρτηµάτων (σφυρί ,κουβάς κλ̟) του βραχίονα φορτωτή JCB της ∆/νσης τεχνικών 
έργων (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), 
46. τη δα̟άνη ̟οσού 105,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1511, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας λι̟αντικών (υδραυλικό) (ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ), 
47. τη δα̟άνη ̟οσού 184,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή ε̟ισκευής ελαστικού και αεροθαλάµου του ΚΥ 7401 GRADER της ∆/νσης 
τεχνικών έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ), 
48. τη δα̟άνη ̟οσού 3.900,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1421, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ειδών ιµατισµού 13 υ̟αλλήλων του Μηχανολογικού 
Εξο̟λισµού για την χειµερινή ̟ερίοδο 2013-2014,  
49. τη δα̟άνη ̟οσού 1.560,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1423, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ειδών υ̟όδησης 13 υ̟αλλήλων του Μηχανολογικού 
Εξο̟λισµού για την χειµερινή ̟ερίοδο 2013-2014,  
50. τη δα̟άνη ̟οσού 6.580,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0899, για την 
̟ληρωµή υ̟οστήριξης λογισµικού της Π/Ε Φωκίδας µέχρι 30-4-2014 (O.T.S. A.E), 
51. τη δα̟άνη ̟οσού 200,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0829, για την 
̟ληρωµή εξόδων µεταφοράς της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, 
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52. τη δα̟άνη ̟οσού 120,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την 
̟ληρωµή καθαρισµού και εγκατάσταση λογισµικού σε 2 υ̟ολογιστές 
(ΠΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ), 
53. τη δα̟άνη ̟οσού 2.500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0342, για την 
̟ληρωµή αµοιβών ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
(∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ),  
54. τη δα̟άνη ̟οσού 24,60 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την 
̟ληρωµή ε̟ισκευής του φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος  στο Γ.Α.Ο Ευ̟αλίου 
(∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ), 
55. τη δα̟άνη ̟οσού 81.005,35 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9779, για την 
̟ληρωµή του 2ου λογαριασµού του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών αναβάθµων και 
λοι̟ών τεχνικών έργων χειµάρρου Μανδήλω στη θέση Ανυχάκι Ευ̟αλίου και 
Καστράκι» (ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ε∆Ε), 
56. τη δα̟άνη ̟οσού 35.886,69 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9479, για την 
̟ληρωµή του 4ου λογαριασµού της µελέτης: «Βελτίωσης ε̟έκτασης ε̟αρχιακής οδού 
α̟ό ΝΕΟ-ΚΛΗΜΑ-ΚΑΜΠΟ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΤΕΙΧΙΟ ΠΟΤΙ∆ΑΝΕΙΑ»(ΣΑΕ 409) 
(ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ), 
57. τη δα̟άνη ̟οσού 3.482,99 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 15 υ̟αλλήλων των ∆/νσεων Περιβαλλοντος & 
Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Τεχνικών Έργων, ∆ιοικητικού Οικονοµικού, Ανά̟τυξης, 
Αγροτικής Οικονοµίας, για τον µήνα Ιούλιο-Αύγουστο-Σε̟τέµβριο-Οκτώβριο,   
58. τη δα̟άνη ̟οσού 3.500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0839, για την 
̟ληρωµή καθαριότητας κτιρίων αρµοδιότητας  Π.Ε. Φωκίδας (ΠΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ), 
59. τη δα̟άνη ̟οσού 3.500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0839, για την 
̟ληρωµή καθαριότητας κτιρίων αρµοδιότητας  Π.Ε. Φωκίδας(ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ), 
60. τη δα̟άνη ̟οσού 8.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0899, για την 
̟ληρωµή τελών 13 αυτοκινήτων της Π/Ε Φωκίδας (ΚΗΥ 4647, ΚΗΗ 1609, ΚΗΗ 1611, 
ΚΗΗ 1610, ΚΗΗ 1601, ΚΗΗ 1626, ΚΗΗ 1627, ΚΗΥ 7934, ΚΗΗ 1629, ΚΗΥ 7901, ΚΗΥ 
7902, ΚΗΥ 7903, ΚΗΥ 7933),  
61. τη δα̟άνη ̟οσού 150,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας 2 τόνερ της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ), 
62. τη δα̟άνη ̟οσού 20.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών για την ε̟ισκευή του ̟ροωθητήρα  CAT D&N 
ΚΥ 5886 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ),  
63. τη δα̟άνη ̟οσού 360,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας αναλώσιµων της ∆/νσης Β/βάθµιας (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ), 
64. τη δα̟άνη ̟οσού 1.851,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824, για την 
̟ληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ,  
65. τη δα̟άνη ̟οσού 22.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9779, για την 
̟ληρωµή  του 2ου λογαριασµού του έργου «Βελτίωση ε̟αρχιακού δρόµου Κονιάκου -
Κάτω Μουσουνίτσα  (ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ), 
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66. τη δα̟άνη ̟οσού 2.921,82 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9779, για την 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 10 υ̟αλλήλων (ΚΑΠ) της ∆/νσης Τεχνικών Έργων για τον 
µήνα Αύγουστο,  
67. τη δα̟άνη ̟οσού 200,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την 
̟ληρωµή service του φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος στο γραφείο της κας 
Αντι̟εριφερειάρχη  (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ), 
68. τη δα̟άνη ̟οσού 490,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας µελανιών για τον εκτυ̟ωτή HP OFFICE JET 8100 και µελανιών 
για τους εκτυ̟ωτές hp laser jet 1020 και 1021 του γραφείου της  Αντι̟εριφερειάρχη 
και Πολιτικής Προστασίας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ), 
69. τη δα̟άνη ̟οσού 196.704,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0821, για την 
̟ληρωµή µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2012-2013,  
70. τη δα̟άνη ̟οσού 2.555,82 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την 
̟ληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ,  
71. τη δα̟άνη ̟οσού 649,44 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871, για την 
̟ληρωµή αµοιβής δικηγόρου ̟ου αφορά την υ̟όθεση Πέτρου Πα̟αγεωργίου 
(ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ), 
72. τη δα̟άνη ̟οσού 80 €, α̟ό την ̟ίστωση του Φορέα 073 και ΚΑΕ 1329, για 
αντικατάσταση ε̟ιτηρητή ασυµµετρίας και διαδοχής 3 φάσεων  στον 1ο ανελκυστήρα 
του κτιρίου  λόγω ασυµµετρίας ρεύµατος (εναλλαγή τάσης ρεύµατος και κάψιµο του 
ε̟ιτηρητή) (Νικόλαος Καιλόγιαννος), 
73. τη δα̟άνη 2.200 €, α̟ό την ̟ίστωση του Φορέα 073 και ΚΑΕ 5161, στα ̟λαίσια της 
εθιµοτυ̟ίας  και του εορτασµού της  Εθνικής Εορτής της 28ης  Οκτωβρίου. Η δα̟άνη 
αναλύεται σε 400 € για αναψυκτικά και γλυκά (̟ροµηθευτής Πα̟αδο̟ούλου Μ̟άφα 
∆έσ̟οινα), σε 1500€ για ηχητική κάλυψη (̟ροµηθευτής Τζαµτζή-Ξηρού Αγγελική) και 
σε 300 € για στεφάνια (̟ροµηθευτής  Αγα̟ητού Ευµορφία),  
74. τη δα̟άνη ̟οσού 200 €, α̟ό τον Φορέα 073 και ΚΑΕ 0843, για την εκτύ̟ωση των 
µαθητικών δελτίων για την µεταφορά των µαθητών (Παναγιώτης Αθανασίου), 
 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 
 
B. ∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 853/18-7-2013 α̟όφασή της ως ̟ρος το όνοµα ̟ου 
αναγράφεται στην µε α/α 7 δα̟άνη α̟ό το εσφαλµένο «ΜΕΓΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» 
στο ορθό «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ».  
 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τη δα̟άνη µε α/α 69, ̟ου αφορά µεταφορά 
µαθητών, µε την αιτιολογία ότι το θέµα “θα ̟ρέ̟ει να εξεταστεί ενιαία για όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες”. Ζήτησε, ε̟ίσης, “να εξεταστεί η δυνατότητα για συµφερότερο τρό̟ο 
συντήρησης των αυτοκινήτων”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1162 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση χορήγησης ̟αράτασης του χρόνου ̟εραίωσης των εργασιών του 
έργου: «Οδός Αταλάντη - όρια Νοµού Βοιωτίας, Τµήµα Ε’», ̟ροϋ̟ολογισµού 
9.000.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
108008/4849/26-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την 

ΑΔΑ: ΒΛΛΘ7ΛΗ-Θ5Ν



 26 

Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την ̟αράταση του χρόνου ̟εραίωσης των εργασιών του έργου: «Οδός 
Αταλάντη - όρια Νοµού Βοιωτίας, Τµήµα Ε’», ̟ροϋ̟ολογισµού 9.000.000,00 €, έως 31-
12-2013. 
O κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, “εφόσον οι καθυστερήσεις οφείλονται στις 
α̟αλλοτριώσεις”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1163 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ου σταδίου της µελέτης: «Μελέτη έργου ̟ροστασία ̟ρανών 
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1541/26-9-2013 
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 
Εγκρίνει:  
1. το 2ο στάδιο: Το̟ογραφική α̟οτύ̟ωση (1:500) – Οριστική γεωλογική µελέτη της 
µελέτης: «Μελέτη έργου ̟ροστασία ̟ρανών ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι 
Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
2. την συνέχεια της εκ̟όνησης της ανωτέρω µελέτης µε την εκτέλεση του ε̟όµενου 3ου  
σταδίου: Γεωτεχνική µελέτη - Οριστική Μελέτη Στατικών - ΣΑΥ – ΦΑΥ – Προµέτρηση – 
Προϋ̟ολογισµός. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1164 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων 
̟ροστασίας στο Ε̟αρχιακό Οδικό δίκτυο Μεξιάτες – Λουτρά Υ̟άτης», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
104958/9576/13-9-2013 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 24.600,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων ̟ροστασίας στο Ε̟αρχιακό Οδικό δίκτυο 
Μεξιάτες – Λουτρά Υ̟άτης», Π.Ε. Φθιώτιδας. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012, του άρθρου 6, ̟αρ. 7. 
O κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, “εάν αφαιρεθεί α̟ό το ύψος της σύµβασης το ̟οσό 
̟ου διατέθηκε για χωµατουργικά και ασφαλτόστρωση του κοµµατιού ̟ου φτιάχτηκε”. Ζήτησε, 
ε̟ίσης, “να εξετασθεί εάν εµ̟λέκεται ̟εριφερειακός σύµβουλος ή διοικητικός ̟αράγων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.    
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1165 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής 
̟ροστασίας των δικαιούχων υ̟αλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 39.780,00 € µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4870/26-9-2013 
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 

Ακυρώνει τον ̟ρόχειρο διαγωνισµό για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής ̟ροστασίας 
των δικαιούχων υ̟αλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 39.780,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου είχε εγκριθεί µε την υ̟ αριθµ. 410/16-4-
2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διότι  
µέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υ̟όθεσης α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 του ν. 
2218/1994, στην ο̟οία ̟αρα̟έµφθηκε α̟ό το Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, θα έχει ̟αρέλθει το χρονικό 
διάστηµα ̟ου θα έ̟ρε̟ε  οι δικαιούχοι υ̟άλληλοι να ̟ροµηθευτούν τα συγκεκριµένα 
είδη ατοµικής ̟ροστασίας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1166 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών 
συντήρησης – υ̟οστήριξης του λογισµικού της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4874/26-9-2013 
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 τη δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 9.040,50 €, για την ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών συντήρησης – υ̟οστήριξης του λογισµικού της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας α̟ό την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.  “O.T.S.”, σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της, µέχρι τις 30 Α̟ριλίου 
2014. Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ειδικό Φορέα 073 ΚΑΕ 0869. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1167 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση ̟ροαύλιου 
χώρου στο 1ο Γυµνάσιο Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
105780/9705/16-9-2013 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 
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Εγκρίνει τη δα̟άνη, ύψους 18.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση ̟ροαύλιου χώρου στο 1ο Γυµνάσιο Λαµίας», 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 1168 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Ολοκλήρωση δρόµου Ασβέστης – Παλιασβέστης», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
105772/9702/16-9-2013 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: «Ολοκλήρωση δρόµου 
Ασβέστης – Παλιασβέστης», Π.Ε. Φθιώτιδας, αναδόχου «Τσώµος Αθανάσιος», 
συνολικής δα̟άνης 60.113,59 € µε Φ.Π.Α., δηλαδή σε υ̟έρβαση του συµβατικού ̟οσού 
κατά 1.970,36 € µε Φ.Π.Α., ̟ου οφείλεται α̟οκλειστικά στο ̟οσό της αναθεώρησης και 
στην αύξηση του ̟οσού της δα̟άνης ασφάλτου.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1169 
 
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση αγωγής ενώ̟ιον του Ειρηνοδικείου 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3240/26-9-2013 
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 

∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Καρ̟ενησίου κ. Ιωάννη Τάκη του Γεωργίου (Α.Μ. 45, Κ. Σακκαλή 2, Τ.Κ. 36100 -
Καρ̟ενήσι, τηλ: 2237080282, κιν.: 6976181373), στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η 
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας, στην δικάσιµο της 18-02-
2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 2-9-2013 
αγωγή α̟οζηµίωσης του Βασιλείου Παν. Κάντζιου κ.α., συνολικά 6 αιτούντων, κατά 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται για 
την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας». 
Το ύψος της α̟αιτούµενης δα̟άνης ανέρχεται ̟ερί̟ου σε διακόσια ευρώ (200 €). 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1170 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 184.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4896/27-9-2013 
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: 
1. τη διενέργεια ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 184.500,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 
2. το σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισµού, 
3. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί α̟οτυ̟ώνονται στο σχέδιο της  διακήρυξης, 
4. τη δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 184.500,00 €.  
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ετήσια µε δικαίωµα ̟ροαίρεσης για την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας και θα βαρύνει: 
Α)  τον ̟ροϋ̟ολογισµό του έτους 2013 µε το ̟οσό των 20.000€  και  
Β) τον ̟ροϋ̟ολογισµό του έτους 2014 µε το ̟οσό των 164.500€. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111 της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1171 
 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟αράτασης της σύµβασης για ̟ροµήθεια γραφικής ύλης της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4889/27-9-2013 
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 ̟αράταση της σύµβασης για την ̟ροµήθεια γραφικής ύλης της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, µε τον ̟ροµηθευτή Ανδρέα Σ̟. Μ̟έτση για δύο µήνες, ήτοι α̟ό 26-9-2013 
µέχρι 25-11-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της σύµβασης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1172 
 
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκδίκαση αίτησης ακυρώσεως ενώ̟ιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Π.Ε. Βοιωτίας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3524/27-9-2013 
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 
ότι δεν α̟αιτείται διορισµός δικηγόρου, διότι δεν εµ̟ί̟τει στις αρµοδιότητες της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1173 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας εργασιών του έργου: «Βελτίωση 
Ε̟αρχιακού δρόµου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 95.000.00 € µε Φ.Π.Α.. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
108882/4145/27-9-2013 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 

Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της ̟ροθεσµίας των εργασιών του έργου: 
«Βελτίωση Ε̟αρχιακού δρόµου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 95.000.00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά τις υ̟ολει̟όµενες εργασίες 
ολοκλήρωσης του κυβοειδούς οχετού α̟ορροής όµβριων υδάτων, µέχρι  31-10-2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1174 
 
ΘΕΜΑ 23ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής της Βιοµηχανίας 
Μεταλλικών Κατασκευών και Ε̟ιψευδαργυρώσεων (ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε.) ενώ̟ιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3409/26-9-2013 
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 

∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Θηβών κ. Κωνσταντίνο Βόλη (οδ. Ε̟αµεινώνδα 8, Τ.Κ. 32200), στον ο̟οίο χορηγείται η 
εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 
στην δικάσιµο της 23-10-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να 
α̟οκρούσει την α̟ό 26-2-2009 ̟ροσφυγή της Βιοµηχανίας Μεταλλικών Κατασκευών 
και Ε̟ιψευδαργυρώσεων µε την ε̟ωνυµία ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε. κατά της αριθµ. 5650/30-
12-2008 α̟όφασης ε̟ιβολής ̟ροστίµου του ̟ρώην Νοµάρχη Βοιωτίας, συντάσσοντας 
υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά 
την κρίση του α̟αιτείται για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1175 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Εξέταση ενστάσεων κατά του ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
έργου: «Άρση ε̟ικινδυνοτήτων και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ̟ρανών σε τµήµα 
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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. 
109613/4206/27-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη 
συνέχεια, ̟αρείχε διευκρινίσεις α̟ό ̟λευράς υ̟ηρεσίας ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, κ. Α̟όστολος Φωτό̟ουλος. Τον λόγο ̟ήρε ο κ. Ιωάννης 
Αθανασίου, ο ο̟οίος αναλυτικά κατέθεσε τις α̟όψεις του ε̟ί του θέµατος.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να ζητηθεί η γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1176 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 
Εξωτερικού Υδραγωγείου Μαλεσίνας», ̟ροϋ̟ολογισµού  1.391.730,04€ µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
108491/4872/26-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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 ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συνολικής ̟ροθεσµίας του έργου: 
«Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου Μαλεσίνας», ̟ροϋ̟ολογισµού  1.391.730,04 
€ µε Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ‘’ΒΙΚΟ Α.Ε.Τ.Ε.’’, µέχρι 31-12-2013, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ̟αρ. 8 (α) του άρθρου 48 του ν. 3669/2008. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι “συµφωνεί και µε την αύξηση του κόστους κατά 8.000,00 €”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1177 
 
ΘΕΜΑ 26ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Πέτρου Πρασσά 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1746/30-9-2013 
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 

∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Βόλου κ. Στέργιο Λυµ̟ερδό̟ουλο  (οδ. Γεωργίου Καρτάλη  63 - Τ.Κ. 38333), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Βόλου, στην δικάσιµο ̟ου θα οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου 
να α̟οκρούσει την α̟ό 25-9-2006 ̟ροσφυγή του Πέτρου Πρασσά κατά του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και κατά της αριθµ. 60/2006 καταλογιστικής ̟ράξης του ∆ιευθυντή 
Τελωνείου Βόλου, ̟ερί καταλογισµού σε βάρος του ανωτέρω διαφοράς τέλους 
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ταξινόµησης αυτοκινήτου, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και 
ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται για την 
υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
         

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1178 
 
ΘΕΜΑ 27ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Αριστείδη Τσουρέλη 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1747/30-9-2013 
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 

∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Βόλου κ. Στέργιο Λυµ̟ερδό̟ουλο  (οδ. Γεωργίου Καρτάλη  63 - Τ.Κ. 38333), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Βόλου, στην δικάσιµο ̟ου θα οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου 
να α̟οκρούσει την α̟ό 20-9-2006 ̟ροσφυγή του Αριστείδη Τσουρέλη κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά της αριθµ. 53/2006 καταλογιστικής ̟ράξης του 
∆ιευθυντή Τελωνείου Βόλου, ̟ερί καταλογισµού σε βάρος του ανωτέρω διαφοράς 
τέλους ταξινόµησης αυτοκινήτου, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις 
και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται για την 
υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1179 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης στο ∆.∆. Μαρµάρων του ∆ήµου Μακρακώµης», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 75.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
106486/9788/27-9-2013 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 ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή 
τοιχίου αντιστήριξης στο ∆.∆. Μαρµάρων του ∆ήµου Μακρακώµης», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 75.000,00 € µε Φ.Π.Α., κατά εξήντα τρεις (63) ηµερολογιακές ηµέρες, 
δηλαδή µέχρι 29-11-2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1180 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Ε̟ισκευή – συντήρηση τµήµατος 
δρόµου στο Τ.Κ. Καινούργιου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
110244/10325/30-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
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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: «Ε̟ισκευή – συντήρηση τµήµατος δρόµου στο Τ.Κ. 
Καινούργιου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € 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 Φθιώτιδας  ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1181 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
111402/4160/3-10-2013 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 διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1182 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
111408/4162/3-10-2013 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 

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

1 2η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Οδός Ζάρακες – Παραλία 
Αλµυρο̟οτάµου» 

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 

152.461,12 9459 

2 7η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Α̟οκατάσταση Οδικού 
δικτύου Ν. Εύβοιας» 

SICAP S.A 59.738,00 9781 
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Εγκρίνει την ̟αρακάτω δα̟άνη ̟ου ̟ρόκειται να γίνει και υ̟άρχει η σχετική 
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
- δα̟άνη ̟οσού 102.507,80 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 9479, για 
α̟οζηµίωση α̟αλλοτρίωσης των ιδιοκτητών του Ο.Τ 221, ό̟ως ̟ροκύ̟τουν α̟ό τον 
κτηµατολογικό ̟ίνακα. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1183 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
111403/4161/3-10-2013 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 κατωτέρω: 
 
1. την διάθεση ̟οσού 135,30 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899, ως 
αµοιβή για εργασία µυοκτονίας – εντοµοκτονίας στους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους 
καθώς και σε όλους τους κοινόχρηστους του Νοµαρχιακού Μεγάρου Ευβοίας µε 
εγκεκριµένα σκευάσµατα α̟ό το Υ̟ουργείο Γεωργίας. 
2. την διάθεση ̟οσού 30,75 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0894, για 
ε̟ίδοση εγγράφου (το υ̟. αριθµ. 118/2-9-2013 έγγραφο του Πειθαρχικού Συµβουλίου 
Υ̟αλλήλων Ο.Τ.Α Περ. Στερεάς Ελλάδας ) της Π.Ε. Εύβοιας µε δικαστικό ε̟ιµελητή.  
3. την διάθεση ̟οσού 30,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1713, για 
την ̟ροµήθεια δύο αριθµοµηχανών Aurora, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού. 
4. την διάθεση ̟οσών α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0342= 7.128,00 € και 0352= 
1.957,34 €, για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού (έξι ατόµων 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) µηνός Αυγούστου 2013.  
5. την διάθεση ̟οσών α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0342= 1.610,00 € και ΚΑΕ 
0352= 442,11 €, για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού (δύο 
ατόµων δίµηνης διάρκειας ΥΕ εργατών της Π.Ε. Εύβοιας) µηνός Αυγούστου 2013.  
6. την διάθεση ̟οσών α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0342= 2.358,00 € και 0352= 
657,51 €, για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού (δύο ατόµων 
οχτάµηνης διάρκειας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) µηνός 
Αυγούστου 2013.  
7. την διάθεση ̟οσού 866,30 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά του τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας, µηνός Αυγούστου 2013 (Έγγρ. 
1079/2-9-13 τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας). 
8. την διάθεση ̟οσού 142,68 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0843, για 
εκτύ̟ωση 10 µ̟λοκ 3/τυ̟α καρµ̟ονιζέ 50 φύλλων (3*50) µονόχρωµα (µαύρο) του τµ. 
Εµ̟ορίου & Τουρισµού.  
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9. την διάθεση ̟οσού 13,55 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1699, για 
την ̟ροµήθεια ενός φάρου ασφαλείας για ένα όχηµα της Π.Ε. Εύβοιας.  
10. την διάθεση ̟οσού 275,77 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0823, 
για υ̟ηρεσίες courier µηνός Αυγούστου 2013.  
11. την διάθεση ̟οσού 80,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899, για ̟ληρωµή 
̟ροστίµου για ̟αράνοµο ̟αρκάρισµα του υ̟. αριθµ. ΚΗΗ 4806 NISSAΝ αυτοκινήτου 
της Π.Ε. Εύβοιας (αρχή βεβαίωσης ̟αράβασης : Τµήµα τροχαίας Κηφισιάς).  
12. την διάθεση ̟οσού 140,22 € µε Φ.Π.Α, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1329, για 
̟ροµήθεια ενός POLYGON SCANNER MOTOR  για το φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα 
τύ̟ου RICOH 1515 για το ΚΕ∆∆Υ Ν. Αρτάκης  (Έγγρ. 209/2-9-13 ΚΕ∆∆Υ Ν. Αρτάκης).  
13. την διάθεση ̟οσού 1.450,17 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1321, 
για ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το συνεργείο µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων (Έγγρ. 98684/4633/28-8-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων) 
14. την διάθεση ̟οσών α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0861 = α) 147,60 € µε 
Φ.Π.Α.,  β) 98,40 € µε Φ.Π.Α. και ΚΑΕ 1321= 307,65 €, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και 
̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΚΗΟ 3384 όχηµα της ∆/νσης 
Τεχνικών ΄Εργων (ε̟ισκευή Α/C, το̟οθέτηση ψυγείου µηχανής, αλλαγή κουµ̟λιν 
ανεµιστήρα, ̟αραφλού)  (Έγγρ. 98710/4637/28-8-13, 98705/28-8-13, 98695/4635/28-8-
13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
15. την διάθεση ̟οσού 4.347,63 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά ∆/νσης Ανά̟τυξης, µηνός Ιουλίου 2013 (Έγγρ. 5314/30-8-13 ∆/νσης 
Ανά̟τυξης). 
16. την διάθεση ̟οσών α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0345 = 1.056,48 €  και ΚΑΕ 
0355 = 60,66 €, για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας  ̟ροσω̟ικού (̟έντε ατόµων) ̟ου 
̟ραγµατο̟οιεί στις δηµόσιες υ̟ηρεσίες ̟ρακτική άσκηση µηνός Ιουλίου 2013.  
17. την διάθεση ̟οσού 600,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0894, για αµοιβή 
δικηγόρου για δικαστικά έξοδα σύµφωνα µε τις υ̟ αριθµ. 552/2008 α̟όφαση του 
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας και 90/2010 α̟όφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Χαλκίδας. 
18. την διάθεση ̟οσού 6.562,62 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0892, ως 
ε̟ιδικασθείσα δα̟άνη σύµφωνα µε την υ̟. αριθµ. 2013/2010 α̟όφαση του 1ου 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (καταψηφιστική α̟όφαση – 
α̟όγραφο). 
19. την διάθεση ̟οσού 408,35 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0892, ως 
ε̟ιδικασθείσα δα̟άνη σύµφωνα µε την υ̟ αριθµ. 320/2012 α̟όφαση του 
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (Σύµφωνα µε την υ̟ αριθµ. 409/2013/̟ρακτικό 13 α̟όφαση 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής). 
20. την διάθεση ̟οσού 5.641,08 €  (για δύο άτοµα) α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 
0892, ως ε̟ιδικασθείσα δα̟άνη σύµφωνα µε την υ̟ αριθµ. 494/2008 α̟όφαση του 1ου 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Έγγρ. 83983/3415/9-8-13 τµ. 
Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας) 
21. την διάθεση ̟οσών α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0341= 1.792,00 €  και  ΚΑΕ 
0351= 492,09 €, για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας έντεκα (11) ατόµων 
(ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΕΣ - ορισµένου χρόνου µέχρι 42 ηµεροµίσθια) για την κάλυψη 
̟αροδικών αναγκών του ̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς µηνός 
Αυγούστου 2013.  
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22. την διάθεση  ̟οσού 282,68 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µηνών Μαΐου – Ιουνίου 2013.  
23. την διάθεση  ̟οσού 366,36 €, µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0899, 
για αµοιβή για κάλυψη συµβολαίου ενοικίασης µηχανήµατος GESTETNER 6002 της 
Π.Ε. Εύβοιας. 
24. την διάθεση ̟οσού 742,80 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1512, για ̟ληρωµή 
κοινοχρήστων της ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης µηνών Ιουλίου – Αυγούστου 2013 
(Έγγρ. 8508/3-9-13 ∆/νση Α/θµιας Εκ̟αίδευσης). 
25. την διάθεση ̟οσού 4.023,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0831, για 
̟ληρωµή τελών ύδρευσης των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας εντός έδρας τρίτου και 
τέταρτου διµήνου 2013. 
26. την διάθεση ̟οσού 526,90 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά του τµ. Πληροφορικής µηνών Ιουλίου – Αυγούστου 2013 (Έγγρ. 
101967/261/5-9-13 τµ. Πληροφορικής). 
27. την διάθεση  ̟οσού 548,49 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά του γραφείου Κτηνιατρικής Καρύστου, µηνών Ιανουαρίου έως και Ιουλίου 
2013 (Έγγρ. 12222/3-9-13 γραφείου Κτηνιατρικής Καρύστου). 
28. την διάθεση ̟οσού 30,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0894, για ε̟ίδοση 
εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών ΄Εργων µε δικαστικό ε̟ιµελητή (Έγγρ. 100826/4746/3-
9-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1184 
 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 

111410/4163/3-10-2013 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 έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής της Π.Ε. Εύβοιας, ̟οσού 
2.500,00 €, στο όνοµα του Χρήστου Παντελή, υ̟αλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού -
Οικονοµικού, για δα̟άνες διοδίων των οχηµάτων (ΚΗΗ 6100, ΚΗΗ 4805, ΚΗΥ 6249, 
ΚΗΥ 6250, ΚΗΙ 8850, ΚΗΙ 5261, ΚΗΗ 4806) της Π.Ε. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον  Κ.Α.Ε. 0899 του Ε.Φ. 02073.  
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1185 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ολοκλήρωση ε̟αρχιακού 
δρόµου Καστανιά - Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00€.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
102501/9385/30-9-2013 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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: 
«Ολοκλήρωση ε̟αρχιακού δρόµου Καστανιά - Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 €, κατά ενενήντα (90) ηµερολογιακές  ηµέρες, ήτοι µέχρι 30-
12-2013.  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1186 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση 
βλαβών στον οδικό άξονα Μ̟αγασάκι – Φιδάκια - Αγία Βλαχέρνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2452/3-10-2013 
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. 1/27-8-2013 και 1α/19-9-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Μ̟αγασάκι – 
Φιδάκια - Αγία Βλαχέρνα», 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 δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ε̟τά 
τοις εκατό (7%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1187 
 
ΘΕΜΑ 36ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για υ̟εράσ̟ιση υ̟αλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ενώ̟ιον του Πληµµελειοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3614, 3615/3-
10-2013 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 

∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Λιβαδειάς κ. Ηρακλή Τσάγκα (οδ. Καραγιαννο̟ούλου 22  - Τ.Κ. 32100), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Μονοµελές 
Πληµµελειοδικείο Λιβαδειάς, στην δικάσιµο της 14-1-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, ̟ροκειµένου να υ̟ερασ̟ιστεί τους Γκρέκα Σίµο του Γεωργίου, ̟ρώην 
υ̟άλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, και Ντάη Χρήστο του 
∆ηµητρίου, υ̟άλληλο της ίδιας ∆/νσης, οι ο̟οίοι κατηγορούνται για αδικήµατα εξ 
αµελείας, συντάσσοντας  υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των 
υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1188 
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ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3665/4-10-2013 
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 την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, ̟οσού 800,00 €, µε 
υ̟όλογο τον υ̟άλληλο Βασιλάκη Γεώργιο της ∆/νσης Βθµιας Εκ̟αίδευσης για την 
καταβολή δα̟ανών διακίνησης αλληλογραφίας µε την υ̟ηρεσία Πόρτα-Πόρτα της Π.Ε 
Βοιωτίας.  Ηµεροµηνία  α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 31/12/13 και η δα̟άνη θα βαρύνει 
τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1189 
 
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. 3634/4-10-2013 
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 645,29 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1699, για αγορά ανταλλακτικών ηλεκτροφωτισµού για την συντήρηση των 
εγκαταστάσεων των κτιρίων στην Λιβαδειά και Θήβα. (Έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  3796/20-9-2013), 
2) την διάθεση ̟οσού 354,24 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1699, για αγορά σφραγίδων για τις ανάγκες της Α’/θµιας Εκ̟αίδευσης 
(Έγγραφό της  9664/13-9-2013), 
3) την διάθεση ̟οσού 430,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1712, για αγορά ενός ψυγείου για το ̟ρόγραµµα Μελιταίου Πυρετού 
(Έγγραφο Τµήµα Κτηνιατρικής  13731/17-9-2013) και α̟ευθείας ανάθεση στην 
οικονοµικότερη ̟ροσφορά. 
4) την διάθεση  ̟οσού 752,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 869,1329, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟έκτασης του δικτύου αεραγωγών 
των ανεµιστήρων και η µεταφορά του στην ̟ίσω ̟λευρά του δώµατος του εργαστηρίου 
στην οδό Γιαννούτσου στην Λιβαδειά του Τµήµατος Κτηνιατρικής. 
5) την διάθεση ̟οσού 618,62 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 5241, για αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας (Έγγραφό της 13856/19-09-2013) και α̟ευθείας ανάθεση στην 
οικονοµικότερη ̟ροσφορά, 
6) την διάθεση ̟οσού 147,60 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά τόνερ για τις ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών Θήβας 
(Έγγραφό του  9147/23-09-2013), 
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7) την διάθεση ̟οσού 370,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά µελανιών για τις ανάγκες της Α’/θµιας Εκ̟αίδευσης 
(Έγγραφό της  9638/12-09-2013), 
8) την διάθεση ̟οσού  74,42 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά µελανιού εκτυ̟ωτή για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας  (Έγγραφό της  ∆Υ/21-08-2013), 
9) την διάθεση ̟οσού  364,93 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά τριών µελανιών για τις ανάγκες της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού,  
10). την διάθεση ̟οσού  1.107,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 869,1329, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για την ε̟ισκευή των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων του ΚΤΕΟ Βοιωτίας (Έγγραφό του  143/05-09-2013) και η α̟ευθείας 
ανάθεση στην οικονοµικότερη ̟ροσφορά. 
11) την διάθεση ̟οσού  647,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 894, για ̟ληρωµή αµοιβής στον δικηγόρο Ηρακλή Τσάγκα, σύµφωνα 
µε την αριθµ. 655/7 - 6 - 2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής για ̟αράσταση στο 
Τριµελές εφετείο Πληµµεληµάτων Χαλκίδας στις 20-09-2013 για την υ̟όθεση της 
υ̟αλλήλου Ελένης Πορτάλιου, 
12) την διάθεση ̟οσού 1918,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 5244, για  ̟ληρωµή 
µετακινήσεων των υ̟αλλήλων της ∆νσης Αγροτικής Οικονοµίας ̟ου 
̟ραγµατο̟οιήθηκαν ή θα ̟ραγµατο̟οιηθούν για το ̟ιλοτικό ̟ρόγραµµα ε̟ιτήρησης 
των α̟ωλειών των µελισσών της χώρας έτους 2012 και για το Πρόγραµµα Γεωργικών 
Στατιστικών, 
13) την διάθεση ̟οσού 384,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 894, για ̟ληρωµή αµοιβής στον δικηγόρο Μιχάλη Λύγγο, σύµφωνα µε 
την αριθµ. 1198/4-12-12 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής για ∆ιοικητική 
̟ροσφυγή του Μιχάλη Κοντορούση στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 
στις 28-01-2013, 
14) την διάθεση ̟οσού 68,88 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 899, για ̟ληρωµή ∆ικαστικού Ε̟ιµελητή Ιωάννη Γ. Νουαρός για 
κοινο̟οίηση δικογράφων για την αίτηση κατά Αφοί Κατσιµίχα Ο.Ε. και την αίτηση 
κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
15) την διάθεση ̟οσού 610,70 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά µελανιών για τις ανάγκες της Β’/θµιας Εκ̟αίδευσης 
(Έγγραφό της  8354/19-09-2013), 
16) την διάθεση ̟οσού  200,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 5244, για αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες  της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας  (Έγγραφό της  14526/02-10-2013).  
17) την διάθεση ̟οσού  900,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της 
Π.Ε. Βοιωτίας, 
18) την διάθεση ̟οσού  760,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1699, για κατασκευή µαρµάρινης και ̟έτρινης κρήνης µε ̟ατητή 
βρύση στον αύλειο χώρο του ∆ιοικητηρίου Λιβαδειάς. (Έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  3929/02-10-2013), 
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19) τη δέσµευση ̟οσού 13.000,00 €, α̟ό τους ΚΑΠ 2013 α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 071 
ΚΑΕ 9459, για το έργο: «Γεωτεχνική ∆ιερεύνηση - Μελέτη Ε̟ιχώµατος – Κατασκευή 
Οδού Κανάβαρι ∆ιασταύρωση Θεσ̟ιών - ∆οµβραίνα (Κορίνη – Θίσβη - Πρόδροµος) µε 
̟αράκαµψη ∆οµβραίνας Β΄ Φάση» σύµφωνα µε την αριθµ. 61/2013 α̟όφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, 
20) τη δέσµευση ̟οσού 14.000,00 €, α̟ό τους ΚΑΠ 2013 α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 071 
ΚΑΕ 9459, για το έργο «Μελέτες βελτίωσης - συµ̟λήρωσης Κατασκευής Οδού 
Κανάβαρι ∆ιασταύρωση Θεσ̟ιών - ∆οµβραίνα (Κορίνη – Θίσβη - Πρόδροµος) µε 
̟αράκαµψη ∆οµβραίνας Β΄ Φάση», σύµφωνα µε την αριθµ.140/2013 α̟όφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1190 
 
ΘΕΜΑ 39ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης 
της Ανώνυµης Εταιρείας «Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Α.Τ.Ε.» ενώ̟ιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Λαµίας (Π.Ε. Φθιώτιδας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
111258/1074/2-10-2013 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας 
̟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 ζητηθεί η γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1191 
 
ΘΕΜΑ 40ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης 
Ανωνύµων Εταιρειών ενώ̟ιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας (Π.Ε. 
Φθιώτιδας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
108715/1045/2-10-2013 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας 
̟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 ζητηθεί η γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1192 
 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση διακήρυξης και λοι̟ών τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: 
«Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
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110600/4245/1-10-2013 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: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της Ε.Ο. 27», 
Π.Ε. Φωκίδας, ̟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. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1193 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης στον ε̟αρχιακό δρόµο εντός ∆.∆. Πενταγιούς», Π.Ε. Φωκίδας,  
̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
110653/4249/1-10-2013 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 

Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης στον ε̟αρχιακό δρόµο εντός ∆.∆. Πενταγιούς», Π.Ε. Φωκίδας,  
̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά τις υ̟ολει̟όµενες εργασίες 
ολοκλήρωσης του κυβοειδούς οχετού α̟ορροής όµβριων υδάτων µέχρι 20-11-2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1194 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας της µελέτης: «Μελέτη κόµβου 
Ξηριώτισσας», ̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
107849/4842/23-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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 ̟αράταση ̟ροθεσµίας της µελέτης: «Μελέτη κόµβου Ξηριώτισσας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., κατά ̟ενήντα (57) ε̟τά µήνες, µέχρι 20-12-
2013, χωρίς υ̟αιτιότητα του αναδόχου.  
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, “µε ̟αρατηρήσεις για το ̟ώς ̟ρογραµµατίζονται και 
εκτελούνται τέτοια έργα”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1195 
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ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη Συνέλευση των Ευρω̟αϊκών Περιφερειών  – Assembly of 
European Regions  (AER).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4598/7-10-2013 
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, ̟οσού 7.510,32 €, ̟ου α̟οτελεί ετήσια 
εισφορά για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Συνέλευση των 
Ευρω̟αϊκών Περιφερειών  – Assembly of European Regions  (AER), σύµφωνα µε την 
αριθµ. 175/2013 α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 2611. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “δεν ̟εριµένουµε τί̟οτε καλό α̟ό την 
Ευρω̟αϊκή Ένωση σε αυτό το ε̟ί̟εδο, µόνο οδηγίες ̟ροσαρµογής στις κατευθύνσεις της ̟ου 
έχουν σταθερά αντιλαϊκό – φιλοµονο̟ωλιακό χαρακτήρα”.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1196 

 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη ∆ιάσκεψη των Α̟οµακρυσµένων Παράκτιων Περιφερειών της 
Ευρώ̟ης – Conference of Peripheral maritime Regions of Europe (CPMR). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4599/7-10-2013 
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 ̟οσού 11.921,00 €, ̟ου α̟οτελεί ετήσια 
εισφορά για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη ∆ιάσκεψη των 
Α̟οµακρυσµένων Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώ̟ης – Conference of Peripheral 
maritime Regions of Europe (CPMR), σύµφωνα µε την αριθµ. 174/2013 α̟όφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 2611. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “δεν ̟εριµένουµε τί̟οτε καλό α̟ό την 
Ευρω̟αϊκή Ένωση σε αυτό το ε̟ί̟εδο, µόνο οδηγίες ̟ροσαρµογής στις κατευθύνσεις της ̟ου 
έχουν σταθερά αντιλαϊκό – φιλοµονο̟ωλιακό χαρακτήρα”.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1197 

 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ̟ροµήθεια 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. οικ. 3482/24-9-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
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το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. το α̟ό 9-9-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας - αξιολόγησης του ̟ρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια υλικών εκτύ̟ωσης και ειδών γραφικής 
ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.131,00 € µε 
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής των υ̟οψηφίων 
αναδόχων, 
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών µε τους ̟αρακάτω συµµετέχοντες:  
α) την εταιρεία «COPYCARE Ζησιµό̟ουλος Αθ. Θεόδωρος», η ο̟οία υ̟έβαλε 
̟ροσφορά µόνο για το δεύτερο ̟ίνακα – υλικά εκτύ̟ωσης της διακήρυξης, 
β) την εταιρεία «Κόττης Χαρτικά Α.Ε.», η ο̟οία υ̟έβαλε δικαιολογητικά και για τους 
δύο ̟ίνακες της διακήρυξης, 
γ) την εταιρεία «Ευθυµιάδης ∆ηµ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», η ο̟οία υ̟έβαλλε ̟ροσφορά µόνο για 
το δεύτερο ̟ίνακα – υλικά εκτύ̟ωσης της διακήρυξης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1198 

 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση του 3ου Συγκριτικού ̟ίνακα εργασιών και του 3ου Π.Κ.ΤΜ.Ν.Ε. της 
µελέτης: «Μελέτη ακτοµηχανικής ̟ροστασίας ακτών Παρνασσίδας», Π.Ε. Φωκίδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
112588/4355/7-10-2013 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 

Εγκρίνει τον 3ο Συγκριτικό ̟ίνακα εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της µελέτης: 
«Μελέτη ακτοµηχανικής ̟ροστασίας ακτών Παρνασσίδας», αναδόχου «Κ/Ξ CNWAY 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-∆ΡΙΜΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», 
συνολικής δα̟άνης 153.414,20 €, δηλαδή σε υ̟έρβαση α̟ό την αρχική σύµβαση (ήτοι 
των αµοιβών του 1ου Σ.Π.) συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης του Φ.Π.Α. (και της 
µεταβολής του Φ.Π.Α. α̟ό 19% σε 23%) κατά 33.373,60 € (α̟ό τον 1ο Σ.Π.) ή 11.605,67€ 
(α̟ό τον 2ο Σ.Π.). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1199 

 
ΘΕΜΑ 48ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για ̟αροχή γνωµοδότησης ε̟ί θέµατος της Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
101202/828/8-10-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος για ̟εραιτέρω διερεύνησή του, λόγω της φύσης του. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1200 
 

ΘΕΜΑ 49ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος κατά της  υ̟. αριθ. ̟ρωτ. οικ.1798/21-06-2013  
α̟όφασης του Ειδικού Γραµµατέα Ε̟ιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
98734/795/8-10-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

∆εν εγκρίνει την άσκηση ̟ροσφυγής και αιτήσεως αναστολής κατά της υ̟' αριθ. ̟ρωτ. 
οικ.1798/21-06-2013 α̟όφασης του Ειδικού Γραµµατέα Ε̟ιθεώρησης Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, µε την ο̟οία ε̟ιβλήθηκε ̟ρόστιµο στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας, ύψους 1.500,00 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1201 
 
ΘΕΜΑ 50ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
10548/829/8-10-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟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 στοιχείων. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1202 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεσης ̟ίστωσης σε εκτέλεση δικαστικής 
α̟όφασης, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3150/3-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας και την υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
103585/831/8-10-2013 γνωµοδότηση της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη δα̟άνη (ανάληψη υ̟οχρέωσης) και διάθεση ̟ίστωσης χιλίων ̟εντακοσίων 
ογδόντα ̟έντε ευρώ και σαράντα τεσσάρων λε̟τών του ευρώ (1.585,44 €), ̟ροκειµένου 
αυτή να καταβληθεί κατά το ήµισυ, δηλαδή το ̟οσό των ε̟τακοσίων ενενήντα δύο 
ευρώ και εβδοµήντα δύο λε̟τών του ευρώ (792,72 €), στον καθένα α̟ό τους ενάγοντες 
∆ηµήτριο Σταµατό̟ουλο του Παναγιώτη και Παναγιώτη Σταµατό̟ουλο του 
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∆ηµητρίου, σε εκτέλεση της υ̟΄αριθµ. 109/2012 α̟όφασης του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς – Μεταβατική Έδρα Θήβας. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0893 του ̟ροϋ̟ολογισµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1203 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως της υ̟.αριθ. 46/2013 α̟όφασης του Εφετείου 
Ευβοίας. ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
107716/901/8-10-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας 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. Να ασκηθεί α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στον Άρειο Πάγο, αίτηση 
αναιρέσεως της υ̟΄ αριθµ. 46/2013 α̟όφασης του Εφετείου Ευβοίας. 
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ.6, Νοµικό Σύµβουλο της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι 
σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»  και της φύσεως των 
νοµικών ζητηµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, αλλά και της 
ιδιότητας της αναιρεσίβλητης. Ο διορισθείς δικηγόρος να ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως 
αυτής και να ̟αραστεί και  εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στη 
δικάσιµο ̟ου θα οριστεί για  να  υ̟οστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, ενεργώντας ό,τι 
κατά τη κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
3. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση, γραµµάτιο ̟ροείσ̟ραξης του ∆.Σ.Λ., εισφορές 
και τέλη µε βάση το άρθρο 61 ̟αρ. 1 του Ν.4194/2013 και λοι̟ά έξοδα, ορίζονται στο 
συνολικό ̟οσό των 1.400 €.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1204 

 
ΘΕΜΑ 53ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Εφετείο Λαµίας [Μεταβατική Έδρα Λιβαδειάς]. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
111601/937/8-10-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας 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. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ.6, Νοµικό Σύµβουλο της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι 
σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»  και της φύσεως των 
νοµικών ζητηµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση. Ο διορισθείς 
δικηγόρος εντέλλεται να εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο  
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Εφετείο Λαµίας [Μεταβατική Εδρα Λιβαδειάς], στη δικάσιµο της 04/11/2013 ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, για να υ̟οστηρίξει έφεση κατά της υ̟' αριθµ. της υ̟' αριθ. 
78/2005 οριστικής α̟οφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς,  
συντάσσοντας  ̟ροτάσεις, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση  του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των 
συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
2. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση, γραµµάτιο ̟ροείσ̟ραξης του ∆.Σ.Λ.,  εισφορές 
και τέλη µε βάση το άρθρο 61 ̟αρ. 1 του Ν.4194/2013 και λοι̟ά έξοδα, ορίζονται στο 
συνολικό ̟οσό των 880 €.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1205 
 
ΘΕΜΑ 54ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για υ̟εράσ̟ιση της Λάσ̟η – Καραχάλιου Βασιλικής 
ενώ̟ιον του Πληµµελειοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3701/7-10-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας και την υ̟΄αριθµ. 
∆.Υ./14-10-2013 γνωµοδότηση της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα 
ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Λιβαδειάς κ. Ηρακλή Τσάγκα (οδ. Καραγιαννο̟ούλου 22  - Τ.Κ. 32100), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο Λιβαδειάς, στην δικάσιµο της 16-10-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, ̟ροκειµένου να υ̟ερασ̟ιστεί την Λάσ̟η – Καραχάλιου Βασιλική, η ο̟οία 
κατηγορείται για ̟αράβαση καθήκοντος, συντάσσοντας  υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για 
την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας». 
            

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1206 

 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση διακήρυξης και λοι̟ών συµβατικών τευχών δηµο̟ράτησης του 
έργου: «Συντήρηση Ο.Α. 2013», χρήσης 2013, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.400.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4004/8-10-2013 
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 

1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Συντήρηση Ο.Α. 2013», χρήσης 2013, Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 1.400.000,00 € 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. 
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2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1207 

 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση Τεχνικών 
Έργων στο χείµαρρο Σκίτσα», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 370.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
109002/4154/8-10-2013 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 

Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση 
Τεχνικών Έργων στο χείµαρρο Σκίτσα», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 370.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., κατά είκοσι οκτώ (28) ηµέρες, ήτοι µέχρι 31- 10-2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1208 

 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση διακήρυξης και λοι̟ών συµβατικών τευχών δηµο̟ράτησης του 
έργου: «Συντήρηση Οδικών Αξόνων», χρήσης 2013, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
190.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3996/8-10-2013 
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 

1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Συντήρηση Οδικών Αξόνων», χρήσης 2013, Π.Ε. 
Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 190.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
Ο κ. Χρονάς ζήτησε να µάθει “̟οια είναι η σχέση του εν λόγω θέµατος µε το αντίστοιχο 55ο 
θέµα και γιατί δεν γίνονται ενιαία“. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1209 
 

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση διακήρυξης και λοι̟ών συµβατικών τευχών δηµο̟ράτησης του 
έργου: «Ολοκλήρωση αρδευτικού Τσουκαλάδων», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
30.160,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4017/9-10-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Ολοκλήρωση αρδευτικού Τσουκαλάδων», Π.Ε. 
Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.160,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1210 

 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ρα̟τό̟ουλο - Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2547/9-10-2013 
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: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα 
Ρα̟τό̟ουλο - Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1211 
 

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «∆ιευθέτηση 
ρέµατος οικισµού Το̟ολιάνων», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2549/9-10-
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: «∆ιευθέτηση ρέµατος οικισµού Το̟ολιάνων», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € 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. 
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2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1212 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ληµέρι - Γρανίτσα - Λιθοχώρι»,  Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2548/9-10-2013 
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: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ληµέρι - 
Γρανίτσα - Λιθοχώρι»,  Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.,µε 
ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1213 
 
ΘΕΜΑ 62ο: ∆ιορισµός δικηγόρων για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Π.Ε. Φωκίδας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Γ.Α. 777/8-10-
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 οµόφωνα 

∆ιορίζει ̟ληρεξούσιους δικηγόρους της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»:  
1. τον δικηγόρο Άµφισσας Νικόλαο Εµµανουήλ, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η 
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στην δικάσιµο ̟ου θα 
οριστεί ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 28 
Αυγούστου 2013 αγωγή (αριθ.καταθ.127/3-9-2013) του Ρακάν Ντρούµ̟η κατά της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
2. τον δικηγόρο Άµφισσας ∆ηµήτριο Μανανά, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η 
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στην δικάσιµο της 29-
10-2013, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει αίτηση ακύρωσης της «ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ-
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
̟ράξoυν ό,τι κατά την κρίση τους α̟αιτείται για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και 
των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».  
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1214 

 
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5138/9-10-2013 
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 κάλυψη δεσµεύσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν 
για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 
 
1 ∆α̟άνη για την ειδική εκτύ̟ωση βιβλιαρίων-αδειών για τα τεχνικά ε̟αγγέλµατα, 

̟ου χορηγούνται α̟ό την ∆/νση Ανά̟τυξης της ΠΕ Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843 
1.230,00 

2 ∆α̟άνη για την δηµοσίευση του Προϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας έτους 2014  ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0841 

   900,00 

3 ∆α̟άνη για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών Ηλεκτρονικής Νοµικής Πληροφόρησης  
«Νοµοτέλεια» µέσω διαδικτύου ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899 

1.476,00 

4 ∆α̟άνη για την µισθοδοσία ειδικού συµβούλου για τον µήνα Ιανουάριο έτους 2013 
ΕΦ 01073  ΚΑΕ 0211  
ΕΦ 01073  ΚΑΕ 0291 

 
1.680,00 
  461,33 

5 ∆α̟άνη για τον Εορτασµό της  Εθνικής Ε̟ετείου της 28ης  Οκτωβρίου 1940 στη έδρα 
της Π.Σ.Ε , Π.Ε Φθιώτιδας. 
Ανάλυση δα̟άνης  
- ̟ροµήθεια στεφανιών και στολισµός χώρων εκδήλωσης (600,00 € µε ΦΠΑ) 
- το̟οθέτηση εξέδρας και ̟ροστατευτικών κιγκλιδωµάτων (1.500,00 € µε ΦΠΑ) 
- το̟οθέτηση τέντας στην εξέδρα ε̟ισήµων (610,00 € µε ΦΠΑ) 
- ηχητική κάλυψη εκδήλωσης (1.100,00 € µε ΦΠΑ) 
                                           ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5161  Συνολικό ̟οσό (3.810,00 € µε ΦΠΑ) 
- µεταφορά καρεκλών εξέδρας ε̟ισήµων  (320,00 € µε ΦΠΑ) 
                                           ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0829 Συνολικό ̟οσό (320,00 € µε ΦΠΑ) 
- δεξίωση ε̟ισήµων στο Περιφερειακό Κατάστηµα  (300,00 € µε ΦΠΑ) 
                                               ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0845  Συνολικό ̟οσό (300,00 € µε ΦΠΑ) 
- το̟οθέτηση µοκέτας στην εξέδρα ε̟ισήµων  (200,00 € µε ΦΠΑ) 
                                          ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1699 Συνολικό ̟οσό (200,00 € µε ΦΠΑ) 

4.630,00 

6 ∆α̟άνη για την ̟ρακτική άσκηση φοιτητών ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0385 5.000,00 

 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τη δα̟άνη µε α/α 4, ̟ου αφορά την µισθοδοσία 
ειδικού συµβούλου. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1215 
 
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Υ̟ογειο̟οίηση δικτύου 
ΟΤΕ στο ̟εζοδρόµιο του δηµοτικού σχολείου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
113540/10719/9-10-2013 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 τη δα̟άνη, ύψους 20.300,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του έργου: «Υ̟ογειο̟οίηση δικτύου ΟΤΕ στο ̟εζοδρόµιο του δηµοτικού 
σχολείου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 4071/2012, του άρθρου 6, ̟αρ. 7. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι συµφωνεί µε την εκτέλεση του έργου, µε την ̟αρατήρηση, 
όµως, “η δα̟άνη να καταλογιστεί στον Ο.Τ.Ε.”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1216 
 
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Ενδιάµεσης Έκθεσης - Α Παραδοτέο,  
στα ̟λαίσια της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο: «Παρακολούθηση της 
̟οιότητας των ̟αράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε ̟εριοχές µε υδατοκαλλιεργητική 
δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 113485/477/9-
10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. το α̟ό 2-9-2013 Πρωτόκολλο Παραλαβής Ενδιάµεσης Έκθεσης - Α Παραδοτέο, στα 
̟λαίσια της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο: «Παρακολούθηση της 
̟οιότητας των ̟αράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε ̟εριοχές µε υδατοκαλλιεργητική 
δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 €, 
2. την ̟ληρωµή ̟οσού 21.840,00 € (µε ΦΠΑ), ̟ου αφορά την ̟αραλαβή της εν λόγω 
Ενδιάµεσης Έκθεσης – Α Παραδοτέο. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1217 
 
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5135/9-10-2013 
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 τη 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: 
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Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε 

1 2η εντολή «Συντήρηση ραµ̟ωτών 
διαβάσεων στο χείµαρρο Μαρίτσα 
και τµήµατος του αρδευτικού 
δικτύου ΤΟΕΒ Βίστριζας» 

Όλγα Τσώνη 5.108,72 9781 

2 9η εντολή «Παράκαµψη 
Μαλεσίνας Ν.Α. Φθιώτιδας» 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ 
ΑΤΕΕ 

170.832,35 9453 

3 Παρακολούθηση α̟ό εδάφους των 
̟ρονυµφών των κουνου̟ιών και 
διενέργεια α̟ό εδάφους 
̟αρεµβάσεων ̟ρονυµφοκτονίας 
κλ̟ 

ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΠΕ 

140.478,30 9899 

4 1η εντολή «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης στην Ε.Ο. Λαµίας – 
Καρ̟ενησίου στο ∆.∆. Πτελέας» 

Γεώργιος 
Προβό̟ουλος 

23.980,70 9771 

5 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 2013 
(καθαρισµό – διαµόρφωση και 
άρση κατα̟τώσεων οδοστρώµατος 
στον ε̟αρχιακό δρόµο Ανατολής 
– ∆άφνης & Πύργου καθώς και 
µεταφορά αµµοχάλικων για 
συµ̟λήρωση νεροφαγωµάτων – 
καθισµάτων µετά α̟ό έντονες 
βροχο̟τώσεις ) 

Χαράλαµ̟ος 
Μουστερής 

8.480,85 9779 

6 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 2013 
(καθαρισµό λόγω ̟ληµµύρας του 
χειµάρρου Αλαργυνού στην 
̟εριοχή Τ.∆. Κυ̟αρισσίου στο 
∆ήµο Λοκρών) 

Γεώργιος Πάττας 16.144,98 9779 

7 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 2013 
(µεταφορά νερού σε ̟υρκαγιά στο 
∆.∆. Λογγού και ∆.∆. Τραγάνας) 

ΝΤΟΥΒΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε 

639,60 9779 

8 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 2013 
(καθαρισµός τάφρων στο ∆.∆. 
Μάκρης και ∆.∆. Αρχανίου) 

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΚΗ 
Ο.Ε 

1.478,46 9779 

9 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 2013 
(καθαρισµό της λεκάνης του 
Σ̟ερχειού στο Τ.∆. Μοσχοχωρίου 
λόγω έντονων βροχο̟τώσεων) 

∆ηµήτριος Λύκος 9.977,76 9779 

ΑΔΑ: ΒΛΛΘ7ΛΗ-Θ5Ν



 53 

10 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 2013 
(κατάσβεση της δασικής φωτιάς 
̟ου εκδηλώθηκε στο Μαρτίνο 
Φθιώτιδας) 

∆ηµήτριος 
Γλουστιάνος 

2.896,65 9779 

11 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 2013 
(κατάσβεση της δασικής φωτιάς 
̟ου εκδηλώθηκε στο Ζέλι 
Φθιώτιδας ̟εριοχή Κυ̟αρισσίου 
του ∆ήµου Λοκρών) 

∆ηµήτριος 
Γλουστιάνος 

3.062,70 9779 

12 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 2013 
(̟αρέµβαση σε ̟ληµµύρα στο ∆.∆. 
Ροδίτσας του ∆ήµου Λαµιέων) 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

1.901,58 9779 

13 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 2013 
(καθαρισµός τάφρων α̟ό 
̟ληµµύρα στο ∆.∆. Μάκρης 
∆ήµου Μακρακώµης) 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

3.084,84 9779 

14 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 2013 
(µεταφορά νερού µε υδροφόρες 
και χρήση µηχανηµάτων σε 
̟υρκαγιές ̟ου έλαβαν χώρα στο 
∆.∆. Ζελίου & ∆.∆. Στύρφακας 
Φθιώτιδας) 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

4.661,70 9779 

15 1η εντολή «5ο ενιαίο Λύκειο 
Λαµίας (Τµ. Α1 & Β) 

Κ/Ξ ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ – 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 

102.344,76 9454 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1218 

 
ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών 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. 
113589/3820/9-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  

Στη συνέχεια, ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, ζήτησε να αναβληθεί η 
συζήτηση του θέµατος, ̟ροκειµένου να ληφθούν υ̟όψη τα ̟ρόσθετα στοιχεία ̟ου 
κατατέθηκαν στην υ̟ηρεσία την Παρασκευή και την ∆ευτέρα, 11 και 14 Οκτωβρίου 
2013 αντίστοιχα.   
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1219 

 
ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 779/30-9-2013 
και 621/4-10-2013 έγγραφα των γραφείων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. τις µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. 
Γιώτας  Γαζή, α̟ό 11/9/2013 έως 30/9/2013, ως εξής: 
- Τρίτη 17/9/2013 Αθήνα. ΥΠΕΡΡΑ. Συνάντηση  µε Γενικό Γραµµατέα Υδάτων. 
- Παρασκευή  20/9/2013. Αθήνα. Υ̟oυργείο Μεταφορών. Συνάντηση µε Γενικό   
Γραµµατέα. 
- Σαββατο 21/9/2013. Ε̟ιστροφή  
2.  τις µετακινήσεις του Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 
Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου Καραµ̟ά, ως εξής: 
- στις 02-09-2013 στην Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι–συνεδρίαση Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής), 
- στις 03-09-2013 στην Αιτωλοακαρνανία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι), 
- στις 19-09-2013 στην Θεσσαλονίκη (υ̟ηρεσιακοί λόγοι), 
- στις 24-09-2013 στην Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι), 
- στις 30-09-2013 στην Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι - συνεδρίαση Περιφερειακού 
Συµβουλίου). 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, “εφόσον οι µετακινήσεις ̟ροσδιορίζονται µε βάση 
την έδρα ̟ου είναι η Λαµία”.  
                                        

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1220 
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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 
Γεώργιος Μουλκιώτης     Παναγιώτης Παρχαρίδης       Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα   

Γεώργιος Πα̟αργύρης 
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 
Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 
Θωµάς Τουσιάδης 

    Λάµ̟ρος Τσιτσάνης 
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