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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

            της 19ης Ιουνίου  2013 
           Αριθµός Πρακτικού 19 

  

                                                                                                  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 19 Ιουνίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 ̟.µ., συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-1-
2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά 
α̟ό την υ̟΄ αριθµ. 959/14-6-2013 ̟ρόσκληση του Προέδρου αυτής, ̟ου ε̟ιδόθηκε 
νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να 
α̟οφασίσει ε̟ί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 18/7-6-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (υ̟όθεση ∆ηµούλας Σκρα̟αλιώρη - Καραδήµα κ.λ.̟.), 
Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (υ̟όθεση Παναγιώτη Χολέβα), Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Προυσός Αρα̟οκέφαλα» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Άγιος Γεώργιος – Ασ̟ρό̟υργος - Σαρκίνι  - 
Όρια Ν. Αιτ/νίας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δηµοσίευσης ̟ροκαταρκτικής ̟ροκήρυξης διαγωνισµού µεταφοράς 
µαθητών για το σχολικό έτος 2013 – 2014 στο συµ̟λήρωµα της ε̟ίσηµης Εφηµερίδας  
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.035.000,00 €. 
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Καθαρισµός 
ρεµάτων», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας στις εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει ο Σύλλογος Φιλο̟ροόδων Άσκρης «Ο 
ΗΣΙΩ∆ΟΣ», µε θέµα «Μουσεία 2013». 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Κατασκευή υ̟όγειου αγωγού για τη σύνδεση αρδευτικών 
δικτύων ̟εριοχών ∆.Ε. Πελασγίας (Τ.Κ. Πελασγίας & Βαθύκοιλου)», Π.Ε. Φθιώτιδας 
̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ροµήθεια εξο̟λισµού στο ∆ηµόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Ανάθεση της µελέτης «Ολοκλήρωση µελετών (υδραυλική – το̟ογραφική – 
στατική) α̟ό την χ.θ. 3+200 έως ̟έρας του έργου: “Παράκαµψη λουτρών Αιδηψού Ν.Α. 
Εύβοιας”», ̟ροϋ̟ολογισµού  36.900,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικ. Έτους 2012. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 6ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, έτους 2013. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης του έργου: «Aνακατασκευή τεχνικού 
υδροληψίας στον ΤΟΕΒ Ροδίτσας (̟εριοχή µεριστή)», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
24.500.00  €. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης  για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην υλο̟οίηση του ∆ιεθνούς Τουρνουά Υδατοσφαίρισης Ανδρών µε 
την συµµετοχή των εθνικών οµάδων Ελλάδας, Ιταλίας, Μαυροβουνίου, Σερβίας και 
Ουγγαρίας και την Κολυµβητική Οµοσ̟ονδία Ελλάδας στις εκδηλώσεις υ̟ερτο̟ικής – 
εθνικής – ευρω̟αϊκής σηµασίας στην ̟όλη της Λαµίας µε θέµα: «Κύ̟ελλο Σαµαρτζίδης 
2013», ̟ροϋ̟ολογισµού 20.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης για τον εορτασµό της «Συµ̟λήρωσης 100 χρόνων 
Ένωσης της Κρήτης µε την µητέρα Ελλάδα», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας µε το Θέατρο 
Χαλκίδας στην εκδήλωση µε θέµα «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ».  
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
̟ολιτιστική  εκδήλωση  ̟ου διοργανώνει ο Εκ̟ολιτιστικός Σύλλογος Κανήθου µε θέµα 
«ΚΑΝΗΘΙΩΤΙΚΑ 2013». 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής 
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Παράδοσης Χαλκίδας Τ’AΛΩΝΑΚΙ µε θέµα «Για κατηβάτι στου χουρό, µουσικοχορευτικό 
αφιέρωµα, οδοι̟ορικό στον ελληνισµό». 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ̟αράτασης µίσθωσης ακινήτου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής ̟ροστασίας» της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 39.780,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού ανάδειξης εργολάβων για  την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιόδεντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
294.240,813 € µε  Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟άνης και εκτέλεσης εργασιών µε τη διαδικασία της α̟ευθείας 
ανάθεσης για την «Α̟οκατάσταση τµηµάτων Οδοστρώµατος  ∆ρόµου της Ε̟αρχιακής 
Οδού Πενταγιοί – Αρτοτίνα στις θέσεις “Πρατά Λάκκο” και διασταύρωση ̟ρος 
∆ιχώρι», Π.Ε. Φωκίδας. 
   
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Α̟οκατάσταση 
Οδοστρώµατος στον ε̟αρχιακό δρόµο Μοναστηράκι – Μανάγουλη Α΄Φάση», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης και α̟ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: 
«Καθαρισµός κοίτης του χειµάρρου “Τσερλής” α̟ό φερτά υλικά, α̟οκατάσταση 
̟ρανών και άρση υλικού α̟ό χώρο ̟αιδικής χαράς», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης και α̟ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: 
«Καθαρισµός ̟αρακείµενης οδού α̟ό τα φερτά υλικά του χειµάρρου “Τσερλής”, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Κατασκευή 
τεχνικών έργων και στηθαίων ασφαλείας ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό Μηλιά έως 
Στίλια», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 153.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την κάλυψη των 
ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας   
και Β/θµιας Εκ/σης έτους 2013, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 €.            
                
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης του έργου: «Εργασίες α̟οκατάστασης 
αναχώµατος στην ̟εριοχή Λιβάδια στο Βαρδατόρεµα», ̟ροϋ̟ολογισµού µελέτης   
10.000.00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 32ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι – 
Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: 
«Εκβάθυνση Λιµενολεκάνης (Άρση ̟ροσάµµωσης) Α/Κ Ανθηδώνας», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 18.100,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης για την ετήσια κάλυψη 2013 συνδροµών σε εφηµερίδες 
το̟ικού τύ̟ου, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια λευκού χρώµατος διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων για την εκτέλεση 
εργασιών οριζόντιας οροσήµανσης του Εθνικού – Ε̟αρχιακού οδικού δικτύου του 
Νοµού Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας για την εκ̟όνηση της µελέτης: «Οριστική  
µελέτη & Μ.Π.Ε. βελτίωσης οδού Ερατεινής – Ε.Ο. Άµφισσας -  Λιδωρικίου». 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευσης ̟ίστωσης για ̟ρόσληψη εξωτερικού 
συνεργάτη στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος LIFE µε τίτλο «Χρώµιο στο υ̟όγειο υδάτινο 
σύστηµα της λεκάνης του Ασω̟ού: τεχνολογίες και µέτρα α̟οκατάστασης». 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού του 
έργου µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου 

της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 516.683,46 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού του 
έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών  µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του 
Προγράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013, στην Π.Ε 
Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια µελανιών (TONNER) των εκτυ̟ωτών, των φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων και 
των φαξ», για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟άνης – διάθεση ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση µε τον Εξωραϊστικό και Εκ̟ολιτιστικό Σύλλογο 
«Άγιος Κοσµάς» ηµερίδας κατά των ναρκωτικών. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Εκδίκαση ένστασης της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.», 
αναδόχου του έργου: «Οδός Ρα̟ταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 
16+499,33) – (συνέχιση)» κατά α̟όφασης έκ̟τωσης (εξ΄ αναβολής). 
 

ΘΕΜΑ 50ο: Μερική ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 617/7-6-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου/ων για την «Προµήθεια σκευασµάτων 
ελκυστικών ουσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων στα 
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 
στην Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 29.583,40 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δηµοσίευσης ̟ροκαταρκτικής ̟ροκήρυξης διαγωνισµού 
µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 στο συµ̟λήρωµα της ε̟ίσηµης 
εφηµερίδας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 517/10-5-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 518/10-5-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση µετακίνησης του Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας. 
 
Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Αθανάσιος Μ̟ουραντάς, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής 
Καραΐσκος, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, 
Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος, Θωµάς Τουσιάδης και Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό 
µέλος του Γεώργιου Πα̟αργύρη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, 
α̟ουσίαζε το τακτικό µέλος Γεώργιος Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε. 
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Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Αθανάσιος 
Μ̟ουραντάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στ. 
Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε΄, ̟ου ορίσθηκε γραµµατέας της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας,  
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ̟οδοµών και οι εισηγητές:   
3. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
4. Α̟όστολος Φωτό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας. 
 
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: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 603/29-5-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού 4 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Ερ̟υστριοφόρου Προωθητή Γαιών», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
344.400,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού 
̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξο̟λισµού δηµόσιων ΚΤΕΟ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 38.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για 
τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 
συλλογικής κατα̟ολέµησης  του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 51.722,478 €, µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε 
̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του Εθνικού Συµβουλίου κατά των Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν.) – 
Παράρτηµα Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή 
λογαριασµού έργου της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ν. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.250.000,00 €. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισµών για την «Μεταφορά µαθητών 
δηµοσίων σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», α̟ό τις Περιφερειακές 
Ενότητες, για το σχολικό έτος 2013-2014. 
 
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 658 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 603/29-5-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
70589/2893/17-6-2013 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 κατά ̟λειοψηφία 
Ανακαλεί την υ̟΄ αριθµ. 603/29-5-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 17/2013), µε την ο̟οία 
εγκρίθηκε η α̟ευθείας ανάθεση της µελέτης «Υ̟οστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευβοίας στην υ̟οβολή ̟ρότασης χρηµατοδότησης της αξιο̟οίησης του συγκροτήµατος 
του Εργοστασίου Γεωργιάδη α̟ό το Ταµείο Αστικής Ανά̟τυξης του Χρηµατοδοτικού 
Εργαλείου Jessica» ̟ου έχει ενταχθεί στο έργο «∆ιερεύνηση αξιο̟οίησης ακινήτου 
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η», ε̟ειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α), για την α̟ευθείας ανάθεση α̟αιτείται α̟όφαση του 
Περιφερειάρχη, χωρίς ̟ροηγούµενη α̟όφαση του συµβουλίου ή Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής.   
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “δεν µ̟ορεί ένα συλλογικό 
όργανο να είναι αναρµόδιο και µια µονοµερής ̟αρουσία, όσα διοικητικά καθήκοντα κι 
αν έχει, να αναγορεύεται ρυθµιστής”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 659 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού 4 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Ερ̟υστριοφόρου Προωθητή Γαιών», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
344.400,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3107/18-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄ αριθµ. 4/13-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Ερ̟υστριοφόρου Προωθητή Γαιών», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
344.400,00€ µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση της µοναδικής οικονοµικής 
̟ροσφοράς της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».  
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2. Αναδεικνύει µειοδότη της ̟ροµήθειας ερ̟υστριοφόρου ̟ροωθητή γαιών του οίκου 
New Holland µοντέλο του D180 XLT την εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε.», µε συνολική τιµή µονάδας 312.420,00 € µε Φ.Π.Α.. 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την ̟ροσκόµιση στην ε̟ιτρο̟ή 
διαγωνισµού των α̟αραίτητων δικαιολογητικών α̟ό την ̟ροαναφερθείσα 
αναδειχθείσα εταιρεία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 660 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού 
̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξο̟λισµού δηµόσιων ΚΤΕΟ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 38.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3119/18-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 30-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξο̟λισµού δηµόσιων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», για την ̟ιστο̟οίηση κατά ISO 9001-2008 των ̟έντε δηµόσιων ΚΤΕΟ 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 38.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά 
στην αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων 
αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότη για το σύνολο του ̟ρος ̟ροµήθεια εξο̟λισµού την εταιρεία 
«AUTOVISION SAKAR A.E. - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», στο 
̟οσό των 29.224,80 €, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της. 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την ̟ροσκόµιση στην ε̟ιτρο̟ή 
διαγωνισµού των α̟αραίτητων δικαιολογητικών α̟ό την ̟ροαναφερθείσα 
αναδειχθείσα εταιρεία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 661 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ανοικτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης  του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
51.722,478 €, µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 9592/18-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το α̟ό 14-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ανοικτού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό 
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ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης  
του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 51.722,478 €, µε 
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση των φακέλων και στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των υ̟οψηφίων αναδόχων,  
2. την συνέχεια του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών µε τους ̟αρακάτω υ̟οψήφιους αναδόχους: 
- ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. για το τµήµα Β΄ της Προκήρυξης  
- BASF  Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. για το τµήµα Α΄ της Προκήρυξης µε την ̟ροϋ̟όθεση της 
συµ̟λήρωσης της ελλείψεως της  εγγυητικής  ε̟ιστολής  µε τον όρο του υ̟οδείγµατος 1 
του ̟αραρτήµατος ∆, εντός ̟ροθεσµίας ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την έγγραφη ειδο̟οίηση 
του ̟ροσφέροντα α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 15 της 
Προκήρυξης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 662 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε 
̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του Εθνικού Συµβουλίου κατά των Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν.) – 
Παράρτηµα Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1421/18-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας – Τµήµα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στις εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει το «Εθνικό 
Συµβούλιο κατά των Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν)» µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά 
των Ναρκωτικών, στις 27 Ιουνίου 2013 στον Ορχοµενό Βοιωτίας, 
2. την ̟ραγµατο̟οίηση δα̟άνης 1500 € µε Φ.Π.Α., ̟ου θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του 
̟ρογράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: 
«Πολιτιστικές Εκδηλώσεις», για την κάλυψη µέρους της συνολικής δα̟άνης, ύψους 
3.000€, ως εξής: 
 

1. Αφίσες    500 € 

2.  Πρόγραµµα εκδηλώσεων    500 € 

3. Προσκλήσεις    500 € 

 
                       Σύνολο:         1.500 € 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 663 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή 
λογαριασµού έργου της Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
71130/2908/18-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
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̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δα̟άνη και τη διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή του ̟αρακάτω λογαριασµού έργου της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 

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

1 5ος λογ/σµός του έργου: 
«Κατασκευή άµεσων έργων 
αντιµετώ̟ισης κατα̟τώσεων-
κατολισθήσεων ε̟ί της οδού 
Στόµιο-διασταύρωση µε Ε.Ο 
Οξύλιθος -Πλατάνα 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 173.652,23 9781 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 664 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ν. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.250.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
70574/3372/Φ.ΈΡΓΟΥ/17-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα ̟ρακτικά δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ν. 
Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.250.000,00 €. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «SICAP A.E.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 41,53 %. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 665 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισµών για την «Μεταφορά µαθητών 
δηµοσίων σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», α̟ό τις Περιφερειακές 
Ενότητες, για το σχολικό έτος 2013-2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3131/19-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
 
Εγκρίνει: 
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1. την διενέργεια διαγωνισµών για την «Μεταφορά µαθητών των δηµοσίων σχολείων 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» α̟ό κάθε Περιφερειακή Ενότητα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της αριθµ: 24001/11-6-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/Β΄/14-6-2013),  
2. τους όρους των διαγωνισµών κάθε Περιφερειακής Ενότητας µε βάση τα δροµολόγια 
του τρέχοντος σχολικού έτους, 
3. τις δα̟άνες – τη δέσµευση ̟ιστώσεων στο ύψος του εγκεκριµένου ̟ροϋ̟ολογισµού 
για µεταφορά µαθητών κάθε Περιφερειακής Ενότητας για το σχολικό έτος 2013 – 2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 666 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 18/7-6-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 18/7-6-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 667 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (υ̟όθεση ∆ηµούλας Σκρα̟αλιώρη - Καραδήµα κ.λ.̟.), 
Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1776/21-5-2013 
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 
την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να α̟οσαφηνιστεί α̟ό τη ∆/νση ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας η ουσία της υ̟όθεσης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 668 
 

ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (υ̟όθεση Παναγιώτη Χολέβα), Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 1842/21-5-
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 
την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να α̟οσαφηνιστεί α̟ό τη ∆/νση ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας η ουσία της υ̟όθεσης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 669 
 

ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1897/3-6-2013 
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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 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Αθηνών κ. Ανδρέα Μήτσαινα (Πινδάρου 7 - Τ.Κ. 10671 - 4ος όροφος), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Συµβούλιο της 
Ε̟ικρατείας, στη δικάσιµο της 12-11-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, στη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης του Ξενάκη Χρήστου του Αλεξάνδρου κατά της αριθµ. 
4315/8-11-2012 α̟όφασης του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Έδωσε αρνητική ψήφο ο κ. Περικλής Καραΐσκος, µε την αιτιολογία ότι ο 
διορισµός δικηγόρου είναι ̟αράνοµος, αφού αντίκειται στο άρθρο 176, ̟αρ. 1η του ν. 
3852/2010, σύµφωνα µε το ο̟οίο: 1. Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή είναι αρµόδια για η) την 
̟ρόσληψη δικηγόρου, όταν δεν έχει ̟ροσληφθεί δικηγόρος µε ̟άγια αντιµισθία ή ο 
̟ροσληφθείς δεν έχει δικαίωµα ̟αράστασης στο δικαστήριο ̟ου είναι διάδικος η 
Περιφέρεια. Συγκεκριµένα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει τρεις (3) δικηγόρους µε 
̟άγια αντιµισθία (δύο στην Π.Ε. Εύβοιας και έναν στην Π.Ε. Φθιώτιδας) και µε την 
τρο̟ο̟οίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, όλοι οι δικηγόροι της Ελλάδας, ανεξάρτητα 
α̟ό το Πρωτοδικείο της Έδρας ̟ου είναι εγγεγραµµένοι, µ̟ορούν ̟λέον να 
̟αρίστανται σε ο̟οιοδή̟οτε Αστικό, Ποινικό (υ̟ήρχε και ̟ριν το δικαίωµα), 
∆ιοικητικό δικαστήριο της Ελληνικής Ε̟ικράτειας χωρίς να α̟αιτείται νοµιµο̟οίηση 
της ̟αραστάσεως (συµ̟αράσταση) α̟ό δικηγόρο της Έδρας του δικαστηρίου ̟ου 
δικάζει.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 670 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Προυσός Αρα̟οκέφαλα» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1232/11-6-2013 
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: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Προυσός Αρα̟οκέφαλα» 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 671 
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Άγιος Γεώργιος - Ασ̟ρό̟υργος - Σαρκίνι  - 
Όρια Ν. Αιτ/νίας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1153/5-6-2013 
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 Άγιος 
Γεώργιος - Ασ̟ρό̟υργος - Σαρκίνι - Όρια Ν. Αιτ/νίας», 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 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 672 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δηµοσίευσης ̟ροκαταρκτικής ̟ροκήρυξης διαγωνισµού µεταφοράς 
µαθητών για το σχολικό έτος 2013 – 2014 στο συµ̟λήρωµα της ε̟ίσηµης Εφηµερίδας  
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.035.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 65017/2102/5-
6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δηµοσίευση ̟ροκαταρκτικής ̟ροκήρυξης διαγωνισµού, στους ε̟όµενους 5 
µήνες, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τα άρθρα 29 και 32 του Π.∆. 60/2007, για τη µεταφορά 
µαθητών ̟ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, στο συµ̟λήρωµα της ε̟ίσηµης Εφηµερίδας 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.035.000 € ̟ερί̟ου, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία των δροµολογίων της τρέχουσας ̟εριόδου και µε δεδοµένη την ̟ίεση του 
χρόνου για την άµεση έναρξη της διαδικασίας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 673 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Καθαρισµός 
ρεµάτων», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2321/5-6-2013 
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 
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1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Καθαρισµός ρεµάτων», Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 € 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 Βοιωτίας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας να ̟ροβεί στην συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής ̟ου θα διενεργήσει την 
δηµο̟ρασία. 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 674 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας στις εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει ο Σύλλογος Φιλο̟ροόδων Άσκρης «Ο 
ΗΣΙΩ∆ΟΣ», µε θέµα «Μουσεία 2013». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 1298/6-6-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας – Τµήµα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 2.000,00 € µε το Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στις ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει ο 
Σύλλογος Φιλο̟ροόδων Άσκρης «Ο ΗΣΙΟ∆ΟΣ», στο αρχαίο θέατρο Άσκρης, µε την 
ονοµασία «Μουσεία 2013» στις 10, 11 και 12 Αυγούστου 2013. Το κόστος των 
εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ̟οσό των 8.000,00 €, εκ των ο̟οίων η Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την ̟αρακάτω δα̟άνη: 

1. Μέρος αµοιβής θιάσου 2.000,00 € 

 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ έτους 2013 
Π.Ε. Βοιωτίας και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “υ̟οτιµά η έλλειψη αναφοράς σε 
κά̟οια σηµασία της εκδήλωσης”. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 675 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Κατασκευή υ̟όγειου αγωγού για τη σύνδεση αρδευτικών 
δικτύων ̟εριοχών ∆.Ε. Πελασγίας (Τ.Κ. Πελασγίας & Βαθύκοιλου)», Π.Ε. Φθιώτιδας 
̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 65664/5957/6-
6-2013 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 
1. Εγκρίνει το α̟ό 6-6-2013 ̟ρακτικό της δηµόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου: «Κατασκευή υ̟όγειου αγωγού για τη σύνδεση αρδευτικών 
δικτύων ̟εριοχών ∆.Ε. Πελασγίας (Τ.Κ. Πελασγίας & Βαθύκοιλου)», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το ο̟οίο α̟ό τη δηµόσια κλήρωση 
̟ου διενεργήθηκε ̟αρουσία ενός εκ των δύο εργολη̟τικών ε̟ιχειρήσεων (∆ενδρής 
Νικόλαος), οι οικονοµικές ̟ροσφορές των ο̟οίων ταυτίζονται α̟όλυτα, αναδείχτηκε 
µειοδότης η εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «Προβό̟ουλος Παναγιώτης». 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου του θέµατος στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «Προβό̟ουλος Παναγιώτης», µε µέση τεκµαρτή έκ̟τωση 
σαράντα ̟έντε τοις εκατό (45,00 %).   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 676 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ροµήθεια εξο̟λισµού στο ∆ηµόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2479/10-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 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 τη δα̟άνη 15.050 € (συν Φ.Π.Α.) για την ̟ροµήθεια συστήµατος 
µηχανογράφησης, διαχείρισης Κ.Τ.Ε.Ο., σύµφωνα µε την Υ.Α. 
20794/2222/ΦΕΚ1466/03.05.2012 και ειδικότερα µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ άρθρα 
13,14.15,16 και 17, για µία αυτόµατη γραµµή βαρέων οχηµάτων και για µία αυτόµατη 
γραµµή ε̟ιβατικών οχηµάτων. Η ̟ροµήθεια και η εγκατάσταση θα γίνει α̟ό την 
εταιρεία «ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ο.Ε.» λόγω του ότι είναι ο α̟οκλειστικός ̟ροµηθευτής του 
υ̟άρχοντος εξο̟λισµού, µε τον ο̟οίο θα συνδεθεί και θα συνεργαστεί και λόγω του ότι  
σύµφωνα  µε την ̟αρ.2, του αρθρ11 της Υ.Α.20794/2222/ΦΕΚ1466/03.05/2012 και την 
ε̟ιστολή µε αριθµ. ̟ρωτ.41190/6202 και Α∆Α  Β4Μ71-4Λ∆ του Υ̟ουργείου  ̟ρος τις 
Περιφέρειες και τα ∆ηµόσια Κ.Τ.Ε.Ο. όλα τα ̟ιστο̟οιητικά και οι κωδικοί ̟ρόσβασης 
στην κεντρική µονάδα της αυτόµατης γραµµής ελέγχου, εγκαθίστανται α̟ό τον 
εισαγωγέα της αυτόµατης γραµµής, στην συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση την εταιρεία 
ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ο.Ε.. 
Η δα̟άνη για την ̟αρα̟άνω ̟ροµήθεια εξο̟λισµού θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό 
της Π.Ε. Φωκίδας, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9779. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 677 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Ανάθεση της µελέτης «Ολοκλήρωση µελετών (υδραυλική – το̟ογραφική – 
στατική) α̟ό την χ.θ. 3+200 έως ̟έρας του έργου: “Παράκαµψη λουτρών Αιδηψού Ν.Α. 
Εύβοιας”», ̟ροϋ̟ολογισµού  36.900,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
66857/3193/Φ.Μ./10-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, και το υ̟΄αριθµ. 3/10-4-2013 (θέµα 9ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Εύβοιας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο 
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τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει την ανάθεση της µελέτης «Ολοκλήρωση µελετών (υδραυλική – το̟ογραφική 
– στατική) α̟ό την χ.θ. 3+200 έως ̟έρας του έργου: “Παράκαµψη λουτρών Αιδηψού 
Ν.Α. Εύβοιας”», ̟ροϋ̟ολογισµού 36.900,00 € µε Φ.Π.Α. µε την διαδικασία του άρθρου 
10 ̟αρ. 2 στ του ν.3316/05, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τον ν.3481/06 «Ανάθεση µε 
δια̟ραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση σχετικής ̟ροκήρυξης». 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει τον διαγωνισµό. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας να ̟ροβεί στην συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής για την αξιολόγηση των 
µελετητών, σύµφωνα µε το ν. 4024/2011, άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης» και την α̟όφαση ∆ΙΣΚΟ/Φ.18/οικ.21508 – 7/11/2011 του Υ̟ουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 678 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικ. Έτους 2012. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2974/7-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τον α̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικ. Έτους 2012. 
Ο κ. Θωµάς Τουσιάδης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι α̟έχει α̟ό τη ψηφοφορία. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο, ̟αραθέτοντας τα ̟αρακάτω στοιχεία:  
- τα έσοδα του οικ. έτους 2012 σε σχέση µε τα έσοδα του οικ. έτους 2011 µειώθηκαν κατά 
22%, τα έξοδα µειώθηκαν αντίστοιχα κατά 24% και το ταµειακό υ̟όλοι̟ο του 2012 
αυξήθηκε κατά 23%, 
- οι ε̟ιχορηγήσεις α̟ό Κ.Α.Π. µειώθηκαν σε σχέση µε το οικ. έτος 2011: 
α) για λειτουργικές δα̟άνες κατά 35% 
β) για ε̟ενδυτικές δα̟άνες κατά 93% 
γ) για οδικό δίκτυο κατά 96%, 
- σαν αντιστάθµισµα της µείωσης των ΚΑΠ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έλαβε 
έκτακτη χρηµατοδότηση στις 31-12-2012 α̟ό το ̟ρόγραµµα ΣΑΕΠ 066, συνολικού 
ύψους 20.400.000,00 € 
- το υ̟όλοι̟ο των δανείων την 31-12-2012 ανέρχεται στο ̟οσό των 24.820.919,00 € 
µειωµένο κατά 1.865.014,00 € σε σχέση µε το υ̟όλοι̟ο των δανείων την 31-12-2011, 
- οι ανεξόφλητες υ̟οχρεώσεις την 31-12-2012 ανέρχονται στο ̟οσό των 2.175.985,00 €. 
Ε̟ίσης, ̟αρατήρησε ότι “δεν υ̟άρχει εισηγητική έκθεση και φυσικά ̟ολιτική 
το̟οθέτηση και εξηγήσεις α̟ό την ̟αράταξη ̟ου διοικεί την ̟εριφέρεια, και ότι δεν 
έκανε τί̟οτα για να αναδείξει το ζήτηµα της υ̟οχρηµατοδότησης στο λαό. Το έκρυψε 
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και το κρύβει για να στηρίξει την κυβερνητική ̟ολιτική και τις τραγικές ̟ερικο̟ές. 
∆ιαχειρίζεται µικροέργα και καλλιεργεί εντυ̟ώσεις όταν οι ανάγκες του λαού και του 
τό̟ου είναι µεγαλύτερες”. Τέλος, συνέστησε να διαµορφωθεί εισηγητική έκθεση. 
Κατό̟ιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος ζήτησε να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο 
Στερεάς Ελλάδας το θέµα των Κ.Α.Π. και του ̟ρογράµµατος ΣΑΕΠ 066, ̟ρόταση ̟ου 
έγινε οµόφωνα α̟οδεκτή α̟ό τα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 679 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 6ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, έτους 2013. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2973/7-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την 6η Τρο̟ο̟οίηση του Προϋ̟ολογισµού έτους 2013, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
Οι κ.κ. Θωµάς Τουσιάδης και Περικλής Καραΐσκος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
Έδωσε αρνητική ψήφο ο κ. Αναστάσιος Χρονάς µε την ̟αρατήρηση ότι “συνεχίζεται η 
µίζερη διαχείριση στη λογική των υ̟οτακτικών”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 680 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης του έργου: «Aνακατασκευή τεχνικού 
υδροληψίας στον ΤΟΕΒ Ροδίτσας (̟εριοχή µεριστή)», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
24.500.00  €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
65257/5884/10-6-2013 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 
 
την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να ε̟ανέλθει µε νέα εισήγηση α̟ό την αρµόδια 
υ̟ηρεσία, ̟ου θα αφορά στην έγκριση της δα̟άνης και όχι στην α̟ευθείας ανάθεση,  
̟ου είναι αρµοδιότητα του κ. Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 681 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης  για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην υλο̟οίηση του ∆ιεθνούς Τουρνουά Υδατοσφαίρισης Ανδρών µε 
την συµµετοχή των εθνικών οµάδων Ελλάδας, Ιταλίας, Μαυροβουνίου, Σερβίας και 
Ουγγαρίας και την Κολυµβητική Οµοσ̟ονδία Ελλάδας στις εκδηλώσεις υ̟ερτο̟ικής – 
εθνικής – ευρω̟αϊκής σηµασίας στην ̟όλη της Λαµίας µε θέµα: «Κύ̟ελλο Σαµαρτζίδης 
2013», ̟ροϋ̟ολογισµού 20.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 64442/576/4-
6-2013 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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει 
1. την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας στην υλο̟οίηση αθλητικών εκδηλώσεων υ̟ερτο̟ικής – εθνικής – 
ευρω̟αϊκής σηµασίας και συγκεκριµένα του ∆ιεθνούς Τουρνουά Υδατοσφαίρισης 
Ανδρών µε την συµµετοχή των εθνικών οµάδων Ελλάδας, Ιταλίας, Μαυροβουνίου, 
Σερβίας και Ουγγαρίας και την Κολυµβητική Οµοσ̟ονδία Ελλάδας στην ̟όλη της 
Λαµίας µε θέµα: «Κύ̟ελλο Σαµαρτζίδης 2013», α̟ό τις 28 Ιουνίου 2013 µέχρι και τις 30 
Ιουνίου 2013,   
2. την ̟ραγµατο̟οίηση δα̟άνης 7.500,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του 
̟ρογράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για την 
κάλυψη µέρους εκ των ̟αρακάτω δα̟ανών: 

 

«Κύ̟ελλο Σαµαρτζίδης 2013» 

∆ραστηριότητα 
Αριθµός 
Αθλητών 

Τιµή 
Μονάδος 

Κόστος  

∆ιαµονή Εθνικών  
Οµάδων, Κ.Ο.Ε., 
∆ιαιτησία, Γραµµατεία 

Κατ΄ α̟οκο̟ή 
  

12.500,00 € 
  

Μετακινήσεις Εθνικών 
Οµάδων α̟ό και ̟ρος 
αεροδρόµιο Αθηνών 

Κατ΄ α̟οκο̟ή 
 

2.500,00 € 
  

Σίτιση αθλητών Κατ΄ α̟οκο̟ή  4.000,00 €   

Ενηµερωτικά – 
διαφηµιστικά φυλλάδια 

Κατ’ α̟οκο̟ή 
 

1.500,00 € 
 

Γενικό Σύνολο     20.500,00 €  
 

Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την ̟αρατήρηση ότι ̟ρόκειται για εµ̟ορευµατο̟οίηση 
του αθλητισµού και ότι ̟ρέ̟ει η εν λόγω εκδήλωση να χρηµατοδοτηθεί α̟ό την Γ.Γ. 
Αθλητισµού. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 682 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης για τον εορτασµό της «Συµ̟λήρωσης 100 χρόνων 
Ένωσης της Κρήτης µε την µητέρα Ελλάδα», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 64404/573/10-
6-2013 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 
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α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη δα̟άνη 250,00 € για τον εορτασµό της «Συµ̟λήρωσης 100 χρόνων Ένωσης 
της Κρήτης µε την µητέρα Ελλάδα» στην εκδήλωση ̟ου θα διοργανώσει η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, ο Σύλλογος Κρητικών Φθιώτιδας και η Πανελλήνια Οµοσ̟ονδία 
Κρητικών Σωµατείων στον ∆ήµο Λαµιέων, την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013.  
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0845. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 683 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας µε το Θέατρο 
Χαλκίδας στην εκδήλωση µε θέµα «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ».  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 515/10-6-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 2000,00 € συν Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει το Θέατρο 
Χαλκίδας», µε θέµα: «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ», στο θέατρο Αυλιδείας 
Αρτέµιδος, α̟ό την Παρασκευή 12 Ιουλίου µέχρι Κυριακή 21 Ιουλίου και α̟ό την 
Παρασκευή 26 Ιουλίου µέχρι και την Κυριακή 28 Ιουλίου, ως εξής:  
 

 
 

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

2000,00  € συν 
Φ.Π.Α. 

 

Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 684 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
̟ολιτιστική  εκδήλωση  ̟ου διοργανώνει ο Εκ̟ολιτιστικός Σύλλογος Κανήθου µε θέµα 
«ΚΑΝΗΘΙΩΤΙΚΑ 2013». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 542/10-6-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 1000,00 € συν Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο 
Εκ̟ολιτιστικός Σύλλογος Κανήθου, µε θέµα «ΚΑΝΗΘΙΩΤΙΚΑ 2013» και θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί στις 10 Ιουλίου µε θεατρική βραδιά στο Κάστρο της ̟όλης, στις 12 
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Ιουλίου µε Μουσική Βραδιά στην ̟λατεία Γκέλη, στις 13 Ιουλίου µε Βραδιά νεολαίας 
και στις αρχές Σε̟τεµβρίου µε ̟αιδικό ̟άρτι στη Χαλκίδα, ως εξής:  
   

 
 

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

1000,00  € συν Φ.Π.Α. 

 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 685 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής 
Παράδοσης Χαλκίδας Τ’AΛΩΝΑΚΙ µε θέµα «Για κατηβάτι στου χουρό, µουσικοχορευτικό 
αφιέρωµα, οδοι̟ορικό στον ελληνισµό». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 555/10-6-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 2000,00 € συν Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο 
Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Τ ‘ΑΛΩΝΑΚΙ, µε θέµα «Για 
κατηβάτι στου χουρό, µουσικοχορευτικό αφιέρωµα, οδοι̟ορικό στον ελληνισµό» και θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί  στις 29 και 30 Ιουνίου 2013 στο θέατρο Ορέστη Μακρή στη Χαλκίδα, 
ως εξής:  
 

 
 

Μέρος του κόστους για αφίσες, ̟ροσκλήσεις, δηµοσιεύσεις, έντυ̟ο 
υλικό ενοικιάσεις ̟αραδοσιακών στολών κ.λ.̟. 

2000,00  € συν 
Φ.Π.Α. 

 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 686 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ̟αράτασης µίσθωσης ακινήτου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2119/7-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση µίσθωσης ακινήτου ̟ου στεγάζεται η ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, και συγκεκριµένα: α) το τµήµα Φυτικής και Ζωικής 
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Παραγωγής, ε̟ί της οδού ∆. Ζωγράφου 1 (1ος όροφος), µέχρι τις 30-06-2016, µε τους 
ίδιους όρους της αρχικής 85/25-6-2010 σύµβασης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Π.∆. 242/96 διαφορο̟οιούµενη µόνο ως ̟ρος το ̟οσό του µισθώµατος, 
το ο̟οίο ανέρχεται στα  674,05 € µηνιαίως, σύµφωνα µε την αριθµ. 49/44360/26-11-
2012 εγκύκλιο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών και µε το αρ. 101/10-12-2012 Συµφωνητικό 
Μίσθωσης Ακινήτου, και β) το τµήµα Κτηνιατρικής ε̟ί της οδού ∆. Ζωγράφου 1 (2ος 
όροφος), µέχρι της 30-06-2016, µε τους ίδιους όρους της αρχικής 86/25-6-2010 σύµβασης 
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 319,49 € µηνιαίως,  
σύµφωνα µε την αριθµ. 49/44360/26-11-2012 εγκύκλιο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών και 
σύµφωνα µε το αρ.102/10-12-2012 Συµφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου.   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 687 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2120/11-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 

 
 

Α
/
Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ  
(ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. σε 
ΕΥΡΩ) 

1 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ενός Υ̟οδα̟έδιου συστήµατος ζύγισης 
(ζυγαριά) αξόνων φορτηγών για την Πιστο̟οίηση κατά ISO 9001-2008  για 
τις ανάγκες της ∆/νσης  Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2113/10-06-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 071  α̟ό 
̟ιστώσεις Π.∆.Ε.  ΣΑΕΠΟ66  έτους 2012. 

9.840,00 

2 ∆α̟άνη για την ετήσια ασφάλιση αυτοκινήτων – οχηµάτων για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας . 
Σχετ. αριθµ. 2057/06-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0899 

12.030,00 

3 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών και λοι̟ών ειδών για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κου της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 

1.540.05 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

28/05/13 Ισο̟εδωτής 
ΚΥ 3151 

ΛΑ∆Ι 20-50 
Castrol 
(20L) 

1     (3125) 145,00 

29/05/13 ̟ροωθητήρ
ας 
ΚΥ 456 

ΛΑ∆Ι 20-50 
BP (4l) 

2     (0536) 50,00 

29/05/13 ισο̟εδωτής 
ΚΥ 460 

ΛΑ∆Ι 
Castrol  
(20L) 

5     (3154) 550,00 

30/05/13 Εκχιονιστικ
ό 
ΙΧ 93852 

Γράσο 
lithium 
sprinter 
(5κε) 

1     (1080) 35,00 

30/05/13 Εκσκαφέας 
ΚΥ 3152 

Sprinter  
ATF (4L) 
 

1     (0546) 24,00 
 

3/06/13 ηµιφορτηγό 
ΚΗΥ 3753 

Sprinter 
ATF 
20-50   (1L) 

1   (0593) 5,00 

03/06/2013 φορτωτής 
ΚΥ 7411 

Sprinter 
ATF 
20-50 (4L) 

1   (0546) 24,00 

03/06/2013 ̟ροωθητήρ
ας 
ΚΥ 459 

 BP ΛΑ∆Ι 
20-50 (4L) 

1   (0536) 25,00 

03/06/2013 ̟ροωθητήρ
ας 
ΚΥ 457 

BP ΛΑ∆Ι  
20-50 (4L) 

1   (0536) 25,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   883,00 

 ΚΗΥ  9367 Λάδια 
κινητήρα  

 43,05 

ΣΥΝΟΛΟ    43,05 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

20/03/13 Φορτωτής 
ΚΥ 7411 

ΛΑ∆Ι 20-50 
BP  (4L) 

1     (0536) 25,00 

07/05/13 Εκσκαφέας 
ΚΥ 3152 

Sprinter  
Υ∆Ρ. 46  BP 
(4L) 

1     (0546) 24,00 

07/05/13 ισο̟εδωτής 
ΚΥ 3151 

ΛΑ∆Ι 15-40 
BP  (4L) 

1     (0529) 28,00 

07/05/13 Προωθητήρ
α 
ΚΥ 3157 

ΛΑ∆Ι 30 BP  
(4L)  

1     (0533) 22,00 
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07/05/13 Ηµιφορτηγ
ό 
ΚΗΥ 3753 

ΛΑ∆Ι 15-40 
BP  (4L) 

1     (0529) 28,00 
 

07/05/13 Προωθητήρ
α 
ΚΥ  3157 

ΛΑ∆Ι 30 BP  
(4L) 

1   (0533) 22,00 

07/05/13 φορτωτής 
ΚΥ 7411 

ΛΑ∆Ι 20-50 
BP   (4L) 

1   (0536) 25,00 

07/05/13 Εκσκαφέας 
ΚΥ 3152 

ΛΑ∆Ι Υ∆Ρ. 
Sprinter 
46  (4L) 

1   (0546) 24,00 

07/05/13 Ισο̟εδωτής 
ΚΥ 3156 

BP ΛΑ∆Ι  
20-50 (4L) 

1   (0536) 25,00 

07/05/13 Ε̟ιβατικό 
ΚΗΥ 9365 

Sprinter 20-
50 (1L) 

1   (0593) 5,00 

07/05/13 Φορτωτής 
ΚΥ 7411 

BP ΛΑ∆Ι  
20-50 (4L) 

1   (0536) 25,00 

07/05/13 Φορτωτής 
ΚΥ 7411 

ΛΑ∆Ι Υ∆Ρ. 
46 Sprinter 
(4L) 

1   (0546) 24,00 

07/05/13 Εκσκαφέας 
ΚΥ 3152 

ΛΑ∆Ι Υ∆Ρ. 
46 Sprinter 
(4L) 

1   (0546) 24,00 

07/05/13 Φορτηγό 
ΚΗΙ 4352 

ΛΑ∆Ι Υ∆Ρ. 
46 Sprinter 
(4L) 

1   (0546) 24,00 

07/05/13 Φορτηγό 
ΚΗΥ 9390 

ΒΑΛΒΟΛΙΝ
Η 90 BP 
(1L) 

1   (0536) 12,00 

13/05/13 Εκσκαφέας 
ΚΥ  3152 

ΛΑ∆Ι Υ∆Ρ. 
46 Sprinter 
(4L) 

2   (0542) 24,00 

13/05/13 Ηµιφορτηγ
ό 
ΚΗΥ 9375 

BP ΛΑ∆Ι  
15-40 (1L) 

1   (0546) 8,00 

13/05/13 Προωθητήρ
α 
ΚΥ  457 

BP ΛΑ∆Ι  
20-50 (4L) 

1   (0084) 25,00 

14/05/13 Ηµιφορτηγ
ό 
ΚΗΥ 9375 

BP ΛΑ∆Ι  
15-40 (4L) 

1   (0084) 8,00 

14/05/13 Φορτηγό 
ΚΗΥ 9390 

ΛΑ∆Ι 68 
Sprinter 
(4L) 

1   (3110) 20,00 

15/05/13 Προωθητήρ
α 
ΚΥ  459 

BP ΛΑ∆Ι  
20-50 (4L) 

1   (0536) 25,00 

20/05/13 Προωθητήρ
α 
ΚΥ  3157 

BP ΛΑ∆Ι  
30 (4L) 

2   (0533) 44,00 
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20/05/13 Φορτωτής 
ΙΧ 121636 

ΛΑ∆Ι 68 
Sprinter 
(4L) 

2   (3110) 40,00 

20/05/13 Ισο̟εδωτής 
ΙΧ 121635 

ΛΑ∆Ι 
Dexron 
Sprinter 
(4L) 

1   (0546) 24,00 

20/05/13 Προωθητήρ
α 
ΚΥ 3151 

BP ΛΑ∆Ι  
20-50 (4L) 

1   (0536) 25,00 

22/05/13 Ηµιφορτηγ
ό 
ΚΗΥ 9389 

BP ΛΑ∆Ι  
20-50 (1L) 

2   (0535) 14,00 

27/05/13 Φορτωτής 
ΙΧ 121636 

ΛΑ∆Ι 68 
Sprinter 
(4L) 

1   (3110) 20,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   614,00 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

   1.540,05 

 
Σχετ. αριθµ. 2057/06-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 

4 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2057/06-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1231 

670,00 

5 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια φυτο̟αθολογικού υλικού για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2057/06-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1643 

220,00 

6 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια συστήµατος συναγερµού του τµήµατος ΚΤΕΟ 
µε τα άλλα Τµήµατα της ∆/νσης και µε την Αστυνοµική ∆/νση 
Ευρυτανίας για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικ/νιών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2057/06-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1725 

600,00 

7 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια αντλίας λαδιού τηλεσκο̟ικού αλυσο̟ρίονου 
αξίας 30,00ευρώ για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και 
̟ροµήθεια ανταλλακτικά φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος αξίας 180,00ευρώ για 
τις ανάγκες της ∆/νση Α/θµιας Εκ̟/σης  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2057/06-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1329 

210,00 
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8 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια µια (1) οθόνη Η/Υ (LG 19”)  για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟/σης της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2057/06-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1723 

90,00 

9 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια µελανιών  για τις ανάγκες της ∆/νση Α/θµιας 
Εκ̟/σης  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

Α/Α TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ 

1 Olivetti d-copia 284 MF 1 99,00 

2 HP Laserjet 1020 1 27,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 126,00 

Σχετ. αριθµ. 2057/06-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1111 

126,00 

10 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών  µηχανολογικού εξο̟λισµού 
των µηχανηµάτων και  οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της 
∆/νσης ∆ιοικητικού  της Π.Ε. Ευρυτανίας  
 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ 9367 52,89 

ΣΥΝΟΛΟ  52,89 

Φορτηγό  ΚΗΙ 4379 1.600,00 

Ισο̟εδωτής  ΙΧ 93852 1.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ  3.200,00 

Σχετ. αριθµ. 2057/06-06-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού της 
Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

3.252,89 

11 ∆α̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή µεταφορικών 
µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και µηχανηµάτων της ΠΕ 
Ευρυτανίας 
 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ 9367 79,95 

ΣΥΝΟΛΟ  79,95 

Σχετ. αριθµ. 2057/06-06-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού της 
Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

79,95 

 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 688 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής ̟ροστασίας» της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 39.780,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2996/11-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 

ΑΔΑ: ΒΕΖ87ΛΗ-98Ω



 26 

1. Εγκρίνει το α̟ό 28-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής ̟ροστασίας» για τους δικαιούχους 
υ̟αλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
39.780,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών 
̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότη της ανωτέρω ̟ροµήθειας την ε̟ιχείρηση: «ΤΣΙΓΑΝΗ Ε. & ΣΙΑ 
Ο.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ-ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ», µε συνολική τιµή ̟ροσφοράς 
17.272,00 €. 
3. Εγκρίνει τη δέσµευσης ̟ίστωσης συνολικού ̟οσού 17.272,00 € για την συγκεκριµένη 
̟ροµήθεια, στον Ειδικό Φορέα 01 073 ΚΑΕ 1421 (για τα είδη ένδυσης) και ΚΑΕ 1423 
(για τα είδη υ̟όδησης).   
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει αφού ̟ροσκοµιστούν στην ε̟ιτρο̟ή 
διαγωνισµού α̟ό τον µειοδότη τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 ̟αρ.2 του Π.∆. 
118/2007. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 689 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού ανάδειξης εργολάβων για  την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιόδεντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
294.240,813 € µε  Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 9209/11-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 11-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων 
του διαγωνισµού ανάδειξης εργολάβων για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό 
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιόδεντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 
συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 294.240,813 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην ε̟ιλογή µειοδότη για το 
τµήµα ∆΄ της ̟ροκήρυξης µε τη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης µεταξύ των 
υ̟οψηφίων αναδόχων ̟ου ̟ροσέφεραν ισότιµη ̟ροσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 21 
̟αρ. β του Π.∆. 118/2007.  
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό για το τµήµα ∆΄ της ̟ροκήρυξης στην «ΕΝΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ  ΘΗΒΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.», µε ̟ροσφερόµενη 
τιµή ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο 0,023 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 690 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟άνης και εκτέλεσης εργασιών µε τη διαδικασία της α̟ευθείας 
ανάθεσης για την «Α̟οκατάσταση τµηµάτων Οδοστρώµατος  ∆ρόµου της Ε̟αρχιακής 
Οδού Πενταγιοί – Αρτοτίνα στις θέσεις “Πρατά Λάκκο” και διασταύρωση ̟ρος 
∆ιχώρι», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
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68049/2337/11-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη δα̟άνη 18.000,00 € α̟ό ̟ιστώσεις του κονδυλίου των εκτάκτων αναγκών για την 
«Α̟οκατάσταση τµηµάτων Οδοστρώµατος  ∆ρόµου της Ε̟αρχιακής Οδού Πενταγιοί – 
Αρτοτίνα στις θέσεις “Πρατά Λάκκο” και διασταύρωση ̟ρος ∆ιχώρι», Π.Ε. Φωκίδας, 
2. την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών µε τη διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης 
σύµφωνα µε τον ν. 4071/2012  άρθρο 6 ̟αρ. 7. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 691 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Α̟οκατάσταση 
Οδοστρώµατος στον ε̟αρχιακό δρόµο Μοναστηράκι – Μανάγουλη Α΄Φάση», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
67983/2329/11-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση Οδοστρώµατος στον ε̟αρχιακό δρόµο 
Μοναστηράκι – Μανάγουλη Α΄Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, ̟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 Φωκίδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 692 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης και α̟ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: 
«Καθαρισµός κοίτης του χειµάρρου “Τσερλής” α̟ό φερτά υλικά, α̟οκατάσταση 
̟ρανών και άρση υλικού α̟ό χώρο ̟αιδικής χαράς», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
67959/2326/11-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη δα̟άνη, ύψους 13.001,10 € µε Φ.Π.Α., α̟ό το κονδύλιο των εκτάκτων αναγκών του 
Ν. Φωκίδας, για την εκτέλεση των εργασιών: «Καθαρισµός κοίτης του χειµάρρου 
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“Τσερλής” α̟ό φερτά υλικά, α̟οκατάσταση ̟ρανών και άρση υλικού α̟ό χώρο 
̟αιδικής χαράς», 
2. την α̟ευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών, στα ̟λαίσια της αντι̟ληµµυρικής 
̟ροστασίας του χειµάρρου, σε ιδιώτη, λόγω του κατε̟είγοντος, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4071/12 ΦΕΚ 85Α. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε να αντιµετω̟ιστούν ενιαία αυτό 
και το αµέσως ε̟όµενο θέµα και να βρεθεί µονιµότερη τεχνική λύση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 693 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης και α̟ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: 
«Καθαρισµός ̟αρακείµενης οδού α̟ό τα φερτά υλικά του χειµάρρου “Τσερλής”, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
67954/2325/11-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη δα̟άνη, ύψους 1.746,60 € µε Φ.Π.Α., α̟ό το κονδύλιο των εκτάκτων αναγκών του 
Ν. Φωκίδας, για την εκτέλεση των εργασιών: «Καθαρισµός ̟αρακείµενης οδού α̟ό τα 
φερτά υλικά του χειµάρρου “Τσερλής”», 
2. την α̟ευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών, στα ̟λαίσια της αντι̟ληµµυρικής 
̟ροστασίας του χειµάρρου, σε ιδιώτη, λόγω του κατε̟είγοντος, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4071/12 ΦΕΚ 85Α. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 694 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Κατασκευή 
τεχνικών έργων και στηθαίων ασφαλείας ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό Μηλιά έως 
Στίλια», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 153.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
68092/2343/12-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων και στηθαίων ασφαλείας 
ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό Μηλιά έως Στίλια», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
153.000,00 €.», Π.Ε. Φωκίδας, 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 Φωκίδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 695 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την κάλυψη των 
ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας   
και Β/θµιας Εκ/σης έτους 2013, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 €.            

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
68009/2793/11-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την κάλυψη των  
ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας 
και Β/θµιας Εκ/σης για το έτος 2013, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 
̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε ΦΠΑ,  
β) τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο. 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού φορέα 02073 και τον ΚΑΕ 
0823. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 696 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης του έργου: «Εργασίες α̟οκατάστασης 
αναχώµατος στην ̟εριοχή Λιβάδια στο Βαρδατόρεµα», ̟ροϋ̟ολογισµού µελέτης   
10.000.00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
68329/6264/12-6-2013 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 10.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου: 
«Εργασίες α̟οκατάστασης αναχώµατος στην ̟εριοχή Λιβάδια στο Βαρδατόρεµα», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071, άρθρο 6, ̟αρ. 7. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 697 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
67568/2194/11-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. τη δα̟άνη ̟οσού 5377,22 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά 21 υ̟αλλήλων των ∆/νσεων της Π.Ε. Φωκίδας ̟εριόδου Φεβρουάριος – 
Μάϊος 2013  
2. τη δα̟άνη ̟οσού 12.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9571, για 
̟ροµήθεια ψυχρού ασφαλτικού υλικού (Σκουρλέτος Αριστόδηµος) 
3. τη δα̟άνη ̟οσού 476,62 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
τόνερ (Μ̟εχλιβανίδης)  
4. τη δα̟άνη ̟οσού 1643,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0824, για ̟ληρωµή 
λογαριασµών ΟΤΕ  
5. τη δα̟άνη ̟οσού 859,04 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0832, για ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆ΕΗ  
6. τη δα̟άνη ̟οσού 188,19 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1699, για αναγόµωση 
̟υροσβεστήρων (Κοντού Παναγούλα) 
7. τη δα̟άνη ̟οσού 985,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1231, για ̟ροµήθεια 
ειδών καθαριότητας για το διοικητήριο ΠΕ Φωκίδας (Μανανάς) 
8. τη δα̟άνη ̟οσού 4723,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9779, για ̟ροµήθεια 
2 server (Server και standby server) για την υ̟οστήριξη µηχανογράφησης  για το 
ΚΤΕΟ Φωκίδας (Φανιδάκης Εµµ) 
9. τη δα̟άνη ̟οσού 166,79 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0841, για δηµοσίευση 
για σύναψη σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου τµήµατος Κτηνιατρικής 
(Γιαννούλη Παναγιώτα) 
10. τη δα̟άνη ̟οσού 175,27 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0841, για 
δηµοσίευση ̟ροκήρυξης Κτηνιατρικής  στην εφηµερίδα Εν ∆ελφοίς (Μυταράς) 
11. τη δα̟άνη ̟οσού 1168,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0879, για διόρθωση 
βλάβης της γεφυρο̟λάστιγγας λόγω ανάγκης για λήψη ̟ιστο̟οιητικού διακρίβωσης 
καλής λειτουργίας (Αλεξίου ΑΒΕΕ) 
12. τη δα̟άνη ̟οσού 36,49 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0843, για ̟ληρωµή 
για φωτοτυ̟ίες σχεδίων του κτιρίου της ∆/νσης Μεταφορών και ε̟ικοινωνιών –
τµήµα ΚΤΕΟ ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για έκδοση ̟υρασφάλειας (Αυγερινός 
Βασίλειος) 
13. τη δα̟άνη ̟οσού 147,60 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1231, για ̟ροµήθεια 
ειδών καθαριότητας της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών (∆αλαρή Παναγιώτα) 
14. τη δα̟άνη ̟οσού 25,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
τόνερ της ∆/νσης Περιβάλλοντος (τµήµα ̟εριβάλλοντος και υδροοικονοµίας) 
(Γκαβέρας Λεωνίδας) 
15. τη δα̟άνη ̟οσού 3000 €, ̟ροκειµένου η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας να 
συµµετάσχει ως συνδιοργανώτρια στο Camp τερµατοφυλάκων µε την φιλοξενία 
(σίτιση και διαµονή) ̟ενήντα νέων ε̟ίλεκτων αθλητών α̟ό όλη την νοτιοανατολική 
Ευρώ̟η στις 21-22-23- και 24 Ιουνίου 2013. Η εκδήλωση αυτή ήδη έχει α̟οκτήσει 
διεθνή α̟ήχηση και η Φωκίδα µε την εκδήλωση αναδεικνύεται σε ε̟ίκεντρο 
αθλοτουρισµού. H δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 0844. 
 

ΑΔΑ: ΒΕΖ87ΛΗ-98Ω



 31 

16. ∆ιορθώνει την υ̟’αρ. 563/20-5-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 16/2013) ως ̟ρος το 
όνοµα του ̟ροµηθευτή µελανιών για εκτυ̟ωτές και φωτοτυ̟ικά της ∆/νσης Α’ 
βάθµιας εκ̟αίδευσης ̟ου αναφέρεται στη δα̟άνη µε α/α 9 α̟ό «Γκερλές 
Ν&Σαρατσόγλου Μαρία ΟΕ)» στο ορθό «Α̟οστολό̟ουλος Ανδρέας). 
 
17. ∆ιορθώνει την υ̟΄αριθ. 563/16/20-5-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 16/2013) ως ̟ρος 
το όνοµα του ̟ροµηθευτή ̟ου αναφέρεται στη δα̟άνη µε α/α 15 α̟ό Τόλιας 
Αναστάσιος στο ορθό Τσέλιος Αναστάσιος. 
 
18. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 618/7-6-2013 (̟ρακτικό 18/2013) α̟όφασή της σχετικά την 
ασφάλιση των υ̟ηρεσιακών οχηµάτων και µηχανηµάτων της Π.Ε. Φωκίδας, ε̟ειδή α̟ό 
αβλεψία είχαν συµ̟εριληφθεί στον ̟ίνακα δύο ε̟ι̟λέον µηχανήµατα, και εγκρίνει,  
σύµφωνα µε τον νέο ̟ίνακα των οχηµάτων και τις νέες ̟ροσφορές, την ασφάλιση των 
υ̟ηρεσιακών οχηµάτων και µηχανηµάτων της Π.Ε. Φωκίδας στην ασφαλιστική 
εταιρεία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ», η ο̟οία κατέθεσε την οικονοµικότερη ̟ροσφορά (6747,00 €) 
για τις ̟ροσφερόµενες καλύψεις. H δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ.073 
ΚΑΕ 0899. 
 

                 Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τη δα̟άνη µε α/α 15. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 698 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι – 
Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
63698/5734/12-6-2013 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 συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: 
«Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι – Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά εκατόν ογδόντα 
τέσσερις (184) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 31-12-2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 699 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: 
«Εκβάθυνση Λιµενολεκάνης (Άρση ̟ροσάµµωσης) Α/Κ Ανθηδώνας», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 18.100,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
68680/3301/Φ.Μ./12-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
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α) την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Εκβάθυνση Λιµενολεκάνης (Άρση 
̟ροσάµµωσης) Α/Κ Ανθηδώνας», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 18.100,00 €, µε 
̟ρόχειρο διαγωνισµό, 
β) τα  συµβατικά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ως 
υ̟ηρεσία ̟ου θα διενεργήσει τον ̟ρόχειρο διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου του 
θέµατος. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας να ̟ροβεί στην συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής ̟ου θα διενεργήσει τον 
̟ρόχειρο διαγωνισµό. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ε̟ισήµανε την ύ̟αρξη ̟ροβλήµατος στον 
ρυθµό χρηµατοδότησης του έργου και ζήτησε την συµβολή της Γ.Γ. ∆ασών και του 
∆ασαρχείου, ̟ου ενδιαφέρονται για την ̟υρασφάλεια και διαθέτουν ένα κονδύλι για 
την ̟ροστασία του νοτιότερου δάσους οξιάς στην Ευρώ̟η. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 700 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2115/12-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την διάθεση ̟ιστώσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών (ανάληψη υ̟οχρεώσεων – 
δέσµευσης ̟ιστώσεων) ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή 
̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, ως εξής: 
 
1) ̟οσού 94,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά δύο τόνερ για τις ανάγκες της ∆/νσης Ανά̟τυξης-Τµήµα Εµ̟ορίου 
(Έγγραφο Τµήµα Πληροφορικής 192/07-06-2013), 
2) ̟οσού 172,20 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1321, για αγορά ανταλλακτικών για το ΚΗΥ-6105 αυτοκίνητο (Έγγραφο ∆/νση 
Μεταφορών 4624/05-06-2013). 
3) ̟οσού 950,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
845, για αγορά και ̟αροχή υ̟ηρεσιών για κάλυψη δα̟άνης εκδηλώσεων εθιµοτυ̟ικού 
χαρακτήρα για τις ε̟ισκέψεις της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφερειακή Ενότητα 
καθώς και για την φιλοξενία όσων ε̟ισήµως ε̟ισκέ̟τονται την Π.Ε. Βοιωτίας για το Β΄ 
εξάµηνο του τρέχοντος έτους (Έγγραφο ∆/νσης ∆/κου-Οικ/κου ∆Υ/06-06-2013), 
4) ̟οσού 344,40 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1311, για αγορά διακό̟τη ροής  για την ετήσια συντήρηση ψυκτικών συγκροτηµάτων 
του ∆ιοικητηρίου στην Λιβαδειά (Έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών Έργων 2370/16-0507-06-
2013), 
5) ε̟ιστροφή  ̟οσού 1.177,61 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 3199 στο Υ̟ουργείο Γεωργίας, ε̟ειδή το ανωτέρω ̟οσό δεν 
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χρησιµο̟οιήθηκε στο ̟ρόγραµµα γεωργικών ̟ροειδο̟οιήσεων κατά το έτος 2012 και 
δεν µ̟ορεί να διατεθεί το 2013 (Έγγραφα ∆/νσης Αγρ. Οικονοµίας 2465/14-02-2013 
και Υ̟. Αγρ.Ανά̟τυξης1540/16910-08-02-2013).  
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τη δα̟άνη µε α/α 3, ̟ου αφορά σε εκδηλώσεις 
εθιµοτυ̟ικού χαρακτήρα για τις ε̟ισκέψεις της Περιφερειακής Αρχής στην 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 701 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης για την ετήσια κάλυψη 2013 συνδροµών σε εφηµερίδες 
το̟ικού τύ̟ου, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 2145/12-6-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την διάθεση ̟ίστωσης και την δα̟άνη 3.900,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1121, για την ετήσια κάλυψη 2013 συνδροµών 
στις ακόλουθες ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες το̟ικού τύ̟ου, Π.Ε. Βοιωτίας, 
ως εξής: 
α)  ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ συνδροµή 200,00 € 
β)  ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ συνδροµή 200,00 € 
γ)  ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ συνδροµή 200,00 € 
δ)  ΣΚΥΤΑΛΗ συνδροµή 100,00 € 
ε)  ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ συνδροµή 200,00 € 
στ) ΕΝ ∆ΕΛΦΟΙΣ συνδροµή 200,00 € 
ζ)  ∆ΙΑΒΗΜΑ συνδροµή 200,00 € 
Α̟ό την ανωτέρω δα̟άνη θα καλύ̟τονται συνδροµές για α̟οστολή τριών αντιτύ̟ων 
για ενηµέρωση του κ. Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και των υ̟ηρεσιών στη 
Λιβαδειά και Θήβα. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 702 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
68659/2824/12-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη διάθεση ̟οσών 2.647,00 € (ΚΑΕ 0342) και 502,62 € (ΚΑΕ 0352), α̟ό την ̟ίστωση 
του Ε.Φ 02073, για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού (τριών 
ατόµων) µηνός Μαΐου 2013 (δίµηνης διάρκειας) 
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2. τη διάθεση ̟οσών 2.358,00 € (ΚΑΕ  0342) και 657,51 € (ΚΑΕ 0352), α̟ό την ̟ίστωση 
του Ε.Φ 02073, για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού (δύο 
ατόµων) µηνός Μαΐου 2013 (οχτάµηνης διάρκειας στο τµ. Κτηνιατρικής) 
3. τη διάθεση ̟οσού 492,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0844, για 
την ανανέωση της φιλοξενίας της τουριστικής ιστοσελίδας της Π.Ε Εύβοιας για τα έτη 
2012 και 2013 (Έγγρ. ∆/Υ 3-6-13 ∆/νση Ανά̟τυξης).  
4. τη διάθεση ̟οσού 1.279,87 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά τµ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας µηνός Μαΐου 2013 (Έγγρ. 718/3-6-
13 τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας) 
5. τη διάθεση ̟οσών 89,52 € και 215,19 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής € έτους 2012 (µηνών 
Ιουλίου- ∆εκεµβρίου 2012) και έτους 2013 (µηνών Ιανουαρίου – Μαΐου 2013) αντίστοιχα 
(Έγγρ. 7642/3-6-13 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) 
6. τη διάθεση ̟οσού 56,36 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µηνός Μαΐου 2013 (Έγγρ. ∆/Υ 5-6-13 ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού) 
7. τη διάθεση ̟οσού 320,54 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µηνών Μαρτίου – Α̟ριλίου 2013  
8. τη διάθεση ̟οσού 370,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899, ως αµοιβή για 
ασφάλιστρα για το υ̟. αριθµ. ΚΗΙ 8850 αυτοκίνητο της Π.Ε Εύβοιας  
9. τη διάθεση ̟οσού 43,05 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, για 
την συντήρηση και  ε̟ισκευή φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος KONICA 7222  
10. τη διάθεση ̟οσού 46,80 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1329, για  
̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής εκτυ̟ωτή (HP LASERJET 3005)  
11. τη διάθεση ̟οσού 96,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1329, για 
̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής φάξ (RICOH 1022)  
12. τη διάθεση ̟οσού 61,50 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, για 
τη συντήρηση και ε̟ισκευή φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος NASHUATE  
13. τη διάθεση ̟οσού 86,10 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0843, για  
̟ροµήθεια ετικετών για µηχανήµατα έκδοσης εισιτηρίων της ∆/νσης Μεταφορών και 
Ε̟ικοινωνιών  
14. τη διάθεση ̟οσού 28.800,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0519, ως 
α̟οζηµίωση για διενέργεια ε̟ιθεωρήσεων µετα̟οιητικών δραστηριοτήτων ̟ου 
καταβάλλεται σε υ̟αλλήλους της ∆/νσης Ανά̟τυξης, βάσει του άρθρου 3 της ΚΥΑ 
Αριθµ. οικ. 14684/914/Φ. 15/17-12-2012  
15. τη διάθεση ̟οσών 60,89 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) και 106,12 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321),  
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών 
συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΚΗΥ 6249 αυτοκίνητο της Π.Ε Εύβοιας,  
16. τη διάθεση ̟οσού 654,13 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1512, για ̟ληρωµή 
κοινοχρήστων της ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης µηνός Μαΐου 2013 (Έγγρ. 6169/7-6-13 
∆/νση Α/θµιας Εκ̟αίδευσης)  
17. τη διάθεση ̟οσών 4.490,30 € µε Φ.Π.Α. (̟λέον κρατήσεων) και 4.600,29 € µε Φ.Π.Α. 
(̟λέον κρατήσεων), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1511, για ̟ροµήθεια 
καυσίµων για τα οχήµατα της Π.Ε Εύβοιας µηνός Φεβρουαρίου 2013 και µηνός 
Μαρτίου 2013 αντίστοιχα 
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18. τη διάθεση ̟οσών 49,20 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) και 74,80 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321), 
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών 
συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΤΜΑ 8023 µηχανάκι της Π.Ε Εύβοιας,  
19. τη διάθεση ̟οσών: α) 4.602,84 € -υ̟ηρεσίες Χαλκίδας, β) 26,50 € - υ̟ηρεσίες 
Καρύστου, γ) 5,71 € - υ̟ηρεσίες Λίµνης, δ) 229,05 € - υ̟ηρεσίες Ιστιαίας α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0823, για ̟ληρωµή ταχυδροµικών τελών µηνός Μαΐου 
2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 703 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
68655/2823/12-6-2013 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 λογαριασµών έργων της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 

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

1 4η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Οδός Αγ. Λουκάς – 
Τραχήλι ∆ήµου 
Ταµυναίων» 

ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε 35.710,15 9459 

2   ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 314/4-4-2013 α̟όφασής της (̟ρακτικό 12/2013) µε α/α 4 
̟οσού 86.262,27 € στο ορθό, ως εξής:  

2.α Υ̟όλοι̟ο 7ης 
̟ιστο̟οίησης µελέτης: 
«Οδός Προκό̟ι-Πήλι-
Βλαχιά & ̟εριβαλλοντικές 
ε̟ι̟τώσεις»  και  

ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ & 

ΛΟΙΠΟΙ 

2.090,93 9479 

2.β 8η ̟ιστο̟οίηση µελέτης: 
«Οδός Προκό̟ι-Πήλι-
Βλαχιά & ̟εριβαλλοντικές 
ε̟ι̟τώσεις» 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ & 

ΛΟΙΠΟΙ 

58.711,23 9479 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 704 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 2093/7-6-2013, 
2099/7-6-2013 και 2129/7-6-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δα̟άνη για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

1  5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 
ΚΑΕ  9475 

Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε. 76.615,95€ 

2  6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Οδός Βαρβαριάδα Άγραφα Ν.Α. 

Ευρυτανίας» 
ΚΑΕ  9453 

Κ/ΞΙΑ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- 

∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ 
250.000,00€ 

3  2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Α̟οκατάσταση κατολισθαίνοντος 
τµήµατος οδικού δικτύου Προυσός 

Αγρίνιο  » 
ΚΑΕ  9459 

ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Ε.∆.Ε. 

100.000,00€ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 705 

 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια λευκού χρώµατος διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων για την εκτέλεση 
εργασιών οριζόντιας οροσήµανσης του Εθνικού – Ε̟αρχιακού οδικού δικτύου του 
Νοµού Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1256/13-6-2013 
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. τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την «Προµήθεια λευκού χρώµατος 
διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων για την εκτέλεση εργασιών οριζόντιας οροσήµανσης 
του Εθνικού – Ε̟αρχιακού οδικού δικτύου του Νοµού Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
50.000,00 € µε Φ.Π.Α.  
2. τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο. 
H ανωτέρω δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό το Περιφερειακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος, α̟ό ̟ιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του έτους 2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 706 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας για την εκ̟όνηση της µελέτης: «Οριστική  
µελέτη & Μ.Π.Ε. βελτίωσης οδού Ερατεινής – Ε.Ο. Άµφισσας -  Λιδωρικίου». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
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68743/2373/12-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας για την εκ̟όνηση της µελέτης: «Οριστική  µελέτη & 
Μ.Π.Ε. βελτίωσης οδού Ερατεινής – Ε.Ο. Άµφισσας -  Λιδωρικίου» µέχρι 30-10-2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 707 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευσης ̟ίστωσης για ̟ρόσληψη εξωτερικού 
συνεργάτη στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος LIFE µε τίτλο «Χρώµιο στο υ̟όγειο υδάτινο 
σύστηµα της λεκάνης του Ασω̟ού: τεχνολογίες και µέτρα α̟οκατάστασης». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 2522/11-6-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 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 15.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για 
την ανάθεση υ̟ηρεσίας στον κ. Βλάχο Γεώργιο του Λάµ̟ρου, Μηχανικό 
Περιβάλλοντος, διάρκειας α̟ό 19-6-2013 έως 14/8/20 14, για υ̟οστήριξη στη 
διαχείριση του έργου, ό̟ως αυτό αναφέρεται στο αναλυτικό Κείµενο, το ο̟οίο 
εγκρίθηκε για συγχρηµατοδότηση α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή της Ευρω̟αϊκής Ένωσης µε 
κωδικό LIFE10 ENV/GR000601 «Chromium in Asopos groundwater system: 
Remediation technologies and Measures CHARM». 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε βάρος του 
01073 ΚΑΕ 9919 «Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό φορείς Ευρω̟αϊκής Ένωσης». 
Η ̟ληρωµή θα γίνει τµηµατικά µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα έχει εισ̟ραχθεί η σχετική 
ε̟ιχορήγηση α̟ό την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 708 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού του 
έργου µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου 

της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 516.683,46 € µε Φ.Π.Α.. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8377/13-6-2013 

έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 13-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα 
̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 
2013 στην Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 516.683,46 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην 
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α̟οσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών του άρθρου 7 της αριθµ. 3/2013 
∆ιακήρυξης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ̟ου 
̟ροσκόµισαν οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι, ̟ροκειµένου να γίνει η κατακύρωση του 
διαγωνισµού. 
2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό: 
- για τα Τµήµατα Α, Β, Γ και ∆ του Πίνακα Ι της ∆ιακήρυξης µε αριθµ 3/2013 της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, στην Ένωση Αγροτικών 

Συνεταιρισµών Ν. Εύβοιας µε το ̟οσό των 0,062 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο  
̟λέον Φ.Π.Α.. 
- για τα Τµήµατα Ε και ΣΤ του Πίνακα Ι της ∆ιακήρυξης µε αριθµ 3/2013 της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, στον Αγροτικό Συνεταιρισµό 

Περιφέρειας Κύµης µε το ̟οσό των 0,071 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο  ̟λέον 
Φ.Π.Α.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 709 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού του 
έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών  µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του 
Προγράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013, στην Π.Ε 
Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3167/13-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό υ̟΄ αριθµ. 3/12-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του 
διαγωνισµού του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών  µε 
τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του 
Προγράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013, στην Π.Ε 
Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 ̟αρ.2 του Π.∆. 118/2007 ̟ου ̟ροσκόµισε 
η υ̟οψήφια ανάδοχος εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», ̟ροκειµένου να γίνει η 
κατακύρωση της ̟ροµήθειας. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Ε.Π.Ε.» µε τιµή ̟ροσφοράς 24,950 € ανά αναρτηµένη ̟αγίδα χωρίς Φ.Π.Α.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 710 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια µελανιών (TONNER) των εκτυ̟ωτών, των φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων και 
των φαξ», για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2997/11-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το α̟ό 6-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια µελανιών (TONNER) των εκτυ̟ωτών, των φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων και 
των φαξ», για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ̟ου αφορά  στην αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών 
̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων, 
2. την τµηµατική ανάθεση της ανωτέρω ̟ροµήθειας ανά κατηγορία δα̟άνης, µε 
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή κάθε υ̟οψηφίου ̟ροµηθευτή, ως εξής: 
- στην εταιρεία Ν. ΧΑΛΑΤΣΗΣ – Γ.∆Ε∆ΟΥΣΗΣ Ο.Ε. ανατίθεται η ̟ροµήθεια «TONER 
για εκτυ̟ωτές», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της και µέχρι του ύψους του 
̟ροϋ̟ολογισµού της ̟ροκήρυξης 
- στην εταιρεία  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΞΗΡΟΣ. ανατίθεται η ̟ροµήθεια «TONER για 
φωτοτυ̟ικά», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της και µέχρι του ύψους του 
̟ροϋ̟ολογισµού της ̟ροκήρυξης 
- στην εταιρεία Ν. ΓΚΑΡΕΛΗΣ ανατίθεται η ̟ροµήθεια «TONER για FAX», σύµφωνα 
µε την ̟ροσφορά της και µέχρι του ύψους του ̟ροϋ̟ολογισµού της ̟ροκήρυξης 
3. τη δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 73.800,00 € για την συγκεκριµένη ̟ροµήθεια στον 
Φορέα 01073 ΚΑΕ 1111. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά και ζήτησε να διενεργήσουν αντίστοιχο 
διαγωνισµό και οι άλλες Περιφερειακές Ενότητες. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 711 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟άνης – διάθεση ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση µε τον Εξωραϊστικό και Εκ̟ολιτιστικό Σύλλογο 
«Άγιος Κοσµάς» ηµερίδας κατά των ναρκωτικών. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3046/14-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δα̟άνη και την διάθεση ̟ίστωσης 1.000,00 € για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση µε τον Εξωραϊστικό και 
Εκ̟ολιτιστικό Σύλλογο «Άγιος Κοσµάς» ηµερίδας κατά των ναρκωτικών, στις 26 
Ιουνίου 2013, στην Πλατεία  των Εργατικών Κατοικιών της Ν. Μαγνησίας στην Λαµία. 
Σκο̟ός της συγκεκριµένης ηµερίδας είναι η ενηµέρωση των ̟ολιτών της Λαµίας για τις 
καταστρε̟τικές συνέ̟ειες ̟ου ̟ροκαλεί η χρήση των ναρκωτικών.  
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ειδικό Φορέα 01073 ΚΑΕ 0844. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 712 
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ΘΕΜΑ 47ο: 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. 3060/14-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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 Πληρωµή στην ∆.Ο.Υ. Λαµίας τελών χρήσης µηχανηµάτων έργου της 
ΠΕ Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899 

8.000,00 

2 ∆α̟άνη για µηνιαίο ε̟ίδοµα µαθητών (ενοίκια) α̟ό τον Σε̟τέµβριο 
2012 έως και τον Ιούνιο του 2013  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0821 

2.550,00 

3 ∆α̟άνες µεταφοράς µαθητών  ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0821  
ό̟ως ο ̟ίνακας ̟ου ακολουθεί: 

 

 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 Αλεξανδρής Κων/νος 759,36 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

2 Αλεξανδρής Κων/νος 759,36 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

3 Αλαµάνης Ηλίας 1.012,48 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

4 Αλτάνης Κωνσταντίνος 1.392,16 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

5 Αναστασίου Στυλιανός 458,78 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

6 Γκαβαλίνης Ηλίας 506,24 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

7 Γκαβαλίνης Ηλίας 1.455,44 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

8 Γκόλφης ∆ηµήτριος 727,72 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

9 Γιαννέλης Ηλίας 696,08 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

10 Γιαννάκος Κων/νος 775,18 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

11 Γεωργούλας Γεώργιος 2.214,80 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
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12 Γεωργίου Κων/νος 1.313,06 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

13 Γιαννέλος Λεωνίδας 743,54 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

14 Βάρσος Ευάγγελος 1.661,10 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

15 Ζακώνης Γεώργιος 1.380,86 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

16 Ζακώνης Γεώργιος 1.439,62 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

17 Λέντας Γεώργιος 1.662,30 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

18 Μ̟εσίρη Ευανθία 1.502,90 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

19 Μ̟έλλος Τριαντάφυλλος 1.898,40 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

20 Ντάσιος Αθανάσιος 664,44 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

21 Ντάσιος Αθανάσιος 601,16 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

22 Ντάσιος Γεώργιος 664,44 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

23 Ντάσιος Γεώργιος 316,40 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

24 Πλάτανος Σ̟ύρος 917,56 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

25 Πλάτανος Σ̟ύρος 1.769,58 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

26 Πολλάτος Λουκάς 866,71 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

27 Ποζιός Γεώργιος 1.075,76 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

28 Προβό̟ουλος ∆ηµήτριος 1.393,29 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

29 Πολίτης Γεώργιος 1.376,34 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

30 Πανό̟ουλος ∆ηµήτριος 837,33 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

31 Πανό̟ουλος ∆ηµήτριος 426,01 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

32 Πολύµερος ∆ηµήτριος 705,12 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

33 Πολύµερος ∆ηµήτριος 1.457,70 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

34 Έλληνας Γεώργιος 775,18 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
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35 Ζαχαράκης Αλέξανδρος 543,53 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

36 Ζάχος Ηλίας 1.107,40 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

37 Ζησάκης Νικόλαος 458,78 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

38 Ευαγγελίου ∆έσ̟οινα 1.819,30 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

39 
∆ηµητρό̟ουλος 
Κωνσταντίνος 2.214,80 € 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

40 Αγγελής Ιωάννης 1.661,10 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

41 Αγγελής Αθανάσιος 411,32 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

42 Αραµ̟ατζής Γεώργιος 1.231,70 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

43 Αχµατιώτης Ιωάννης 791,00 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

44 Αρχανιώτης Βασίλειος 980,84 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

45 Αυγέρης Ηλίας 2.373,00 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

46 Λουκαδάκος Αθανάσιος 2.531,20 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

47 
Λουκαδάκος Βασίλειος του 
Ιωαν. 1.360,52 € 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

48 
Λουκαδάκος Βασίλειος του 
Στυλ. 2.531,20 € 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

49 Κώστογλου Αντώνιος 1.487,08 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

50 Κόντου Αικατερίνη 4.904,20 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

51 Κολλιάτος Ιωάννης 1.661,10 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

52 Κακαβάς Ιάσων 474,60 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

53 Κατσούρας Γεώργιος 1.550,36 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

54 Κλασίνας Κωνσταντίνος 2.214,80 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

55 Καρακικές Γεώργιος 1.075,76 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

56 Καστάνης Γεώργιος 806,82 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

57 Κογιώνος Αργύρης  1.582,00 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
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58 Καραµανλής Αθανάσιος 664,44 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

59 Κυριαζής Λουκάς 585,34 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

60 Κάραλης Αθανάσιος 553,70 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

61 Μ̟αρµ̟αρούσης Ευάγγελος 1.075,76 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

62 Μ̟ακογιάννης Σ̟ύρος 838,46 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

63 Μακρό̟ουλος Νικόλαος 506,24 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

64 Μανός Γεώργιος 284,76 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

65 Μ̟ακαλέξης Ιωάννης 1.455,44 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

66 Μιχαήλ Αναστάσιος 705,12 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

67 Ντζούνας Ανδρέας  427,14 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

68 Νέλλας Ευάγγελος 379,68 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

69 Νέλλας Ευάγγελος 585,34 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

70 Τζαντζάλου Χρυσούλα 1.945,86 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

71 Τζαβες Βασίλειος 1.107,40 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

72 Φέκας Θεόδωρος 1.819,30 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

73 Φακίτσας Κωνσταντίνος 2.341,36 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

74 Γκριτζά̟ηςΚων/νος 3.780,98 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

75 Γκριτζά̟ηςΚων/νος 4.429,60 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

76 Παναγιώτου Σωτήριος 696,08 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

77 Χριστό̟ουλος ∆ηµήτριος 1.566,18 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

78 Πα̟αδήµας Βασίλειος 3.164,00 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

79 Χριστό̟ουλος Οδυσσέας 508,50 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

80 Χριστό̟ουλος Ελευθέριος 585,34 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
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81 Αγγελάκης Ιωάννης 1.518,72 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

82 Αγγελάκης Ιωάννης 1.075,76 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

83 Χριστό̟ουλος Κωνσταντίνος 696,08 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

84 
Μ̟ουρογιάννης 
Κωνσταντίνος 1.977,50 € 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

85 
Καραµήτρος Κων/νος του 
Νικ 2.768,50 € 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

86 Μ̟λάνης Θωµάς 426,01 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

87 Μ̟λάνης Θωµάς 470,08 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

88 Κόντου Αικατερίνη 2.293,90 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

89 Μ̟αµ̟αλιούτας Αθανάσιος 1.819,30 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

90 Σαµαράς Γεώργιος 986,49 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

91 Σαµαράς Γεώργιος 337,87 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

92 Σαµαράς Γεώργιος 455,39 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

93 Πα̟ασταθό̟ουλος Στέλιος 1.290,46 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

94 Λε̟ίδας Σωτήριος 1.068,98 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 713 

 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3062/14-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής στην Π.Ε. Φθιώτιδας, στο 
όνοµα του υ̟ολόγου Βασιλό̟ουλου Παναγιώτη, υ̟αλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ως εξής: 
1) ̟οσό 30.000,00€, σε βάρος του Ε.Φ 01073 ΚΑΕ 0823, για την ̟ληρωµή 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, όλων των υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ηµεροµηνία λήξεως του ̟αρα̟άνω 
χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής ορίζεται η 31-12-2013, 
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2) ̟οσό 50.000,00€, σε βάρος του Ε.Φ 01073 ΚΑΕ 0824, για την ̟ληρωµή ΟΤΕ, όλων των 
υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Ηµεροµηνία λήξεως του ̟αρα̟άνω χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής ορίζεται η 
31-12-2013, 
3) ̟οσό 5.000,00€, σε βάρος του Ε.Φ 01073 ΚΑΕ 0831, για την ̟ληρωµή ∆ΑΠΑΝΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, όλων των υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ηµεροµηνία λήξεως του ̟αρα̟άνω χρηµατικού 
εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής ορίζεται η 31-12-2013, 
4) ̟οσό 70.000,00€, σε βάρος του Ε.Φ 01073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή ∆ΑΠΑΝΩΝ 
∆ΕΗ,  όλων των υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της  Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. Ηµεροµηνία λήξεως του ̟αρα̟άνω χρηµατικού εντάλµατος 
̟ρο̟ληρωµής ορίζεται η 31-12-2013. 
Στους ̟ροαναφερόµενους  ΚΑΕ υ̟άρχει εγγεγραµµένη ̟ίστωση στον Π/Υ του 2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 714 
 

ΘΕΜΑ 49ο: Εκδίκαση ένστασης της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.», 
αναδόχου του έργου: «Οδός Ρα̟ταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 
16+499,33) – (συνέχιση)» κατά α̟όφασης έκ̟τωσης (εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
15257/729/Φ.Ε./20-2-2013 & 69668/3341/Φ.Ε./14-6-2013 έγγραφα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και την υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
127390/988/29-11-2012 γνωµοδότηση της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε., τα ο̟οία και 
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και ̟αρουσία των κ.κ. Αγγέλου Χαράλαµ̟ου 
(Πρόεδρος του ∆.Σ. της «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.») και του Νοµικού Συµβούλου αυτής κ. 
Πα̟αναστασίου, ̟ου κλήθηκαν µε το υ̟’ αριθµ. 952/14-6-2013 έγγραφο της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Α̟οδέχεται την µε υ̟΄αριθµ. ΕΝΤ-ΓΕΝ/4260/11-2-2013 ένσταση της εργολη̟τικής 
ε̟ιχείρησης «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.», αναδόχου του έργου: «Οδός Ρα̟ταίοι – Ν. Στύρα – 
Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)» κατά της υ̟΄αριθµ. 
8566/395/Φ.Ε./23-1-2013 α̟όφασης έκ̟τωσης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Εύβοιας, διότι η υ̟οκατάστατος, σύµφωνα µε την υ̟΄αριθµ. 775/31-7-2012 α̟όφαση 
της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» ̟ροσκόµισε στις 
13-6-2013 τις α̟αιτούµενες εγγυητικές ε̟ιστολές καλής εκτέλεσης του ανωτέρω έργου 
και ε̟οµένως η διαδικασία της υ̟οκατάστασης του αρχικού αναδόχου α̟ό αυτήν 
ολοκληρώθηκε. Κατό̟ιν τούτου δεν οριστικο̟οιεί την υ̟΄αριθµ. 8566/395/Φ.Ε./23-1-
2013 α̟όφαση έκ̟τωσης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, καθώς διαφαίνεται 
η οµαλή εξέλιξη του έργου µε τον νέο ανάδοχο και ̟ιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη 
και έντεχνη εκτέλεσή του. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε εξηγήσεις αναφορικά µε την καθυστέρηση λήψης α̟ό 
την αρµόδια υ̟ηρεσία της γνωµοδότησης της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, η ο̟οία έδινε ουσιαστικά λύση στο ̟ρόβληµα. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος έθεσε θέµα α̟όκρυψης της γνωµοδότησης της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ασυµφωνίας µεταξύ της 
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γνωµοδότησης της Νοµικής Υ̟ηρεσίας και των α̟όψεων της αρµόδιας τεχνικής 
υ̟ηρεσίας, µε α̟οτέλεσµα να χαθεί ̟ολύτιµος χρόνος στην ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 715 
 

ΘΕΜΑ 50ο: Μερική ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 617/7-6-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου/ων για την «Προµήθεια σκευασµάτων 
ελκυστικών ουσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων στα 
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 
στην Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 29.583,40 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8348/13-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την ̟αράγραφο 3 της υ̟'αριθµ. 617/7-6-13 α̟όφασής της (̟ρακτικό 
18/2013), σύµφωνα µε την ο̟οία εγκρίθηκε η ε̟ανάληψη της δια̟ραγµάτευσης για το 
3ο τµήµα της διακήρυξης 2/2013, διότι δεν µ̟ορεί να γίνει δια̟ραγµάτευση, καθώς 
αλλάζουν οι όροι της διακήρυξης (αύξηση τιµών ανά κιλό ελκυστικής ουσίας), 
σύµφωνα µε την αριθµ. 6082/65548/30-05-2013 Α̟όφαση του Υ̟ουργού Αγροτικής 
Ανά̟τυξης & Τροφίµων. 
2. Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την ε̟ιλογή 
αναδόχου/ων για την «Προµήθεια σκευασµάτων ελκυστικών ουσιών για τον α̟ό 
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 
συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Εύβοιας»,  
̟ροϋ̟ολογισµού 29.583,40 € µε ΦΠΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή, 
β) την διακήρυξη και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές. 
3. Ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 716 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δηµοσίευσης ̟ροκαταρκτικής ̟ροκήρυξης διαγωνισµού 
µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 στο συµ̟λήρωµα της ε̟ίσηµης 
εφηµερίδας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 2173/14-6-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δηµοσίευση ̟ροκαταρκτικής ̟ροκήρυξης διαγωνισµού, στους ε̟όµενους 12 
µήνες ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τα άρθρα 29 και 32 του Π.∆ 60/2007, για τη µεταφορά 
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µαθητών ̟ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2013-2014 , στο συµ̟λήρωµα της ε̟ίσηµης εφηµερίδας της 
Ευρω̟αϊκής ένωσης, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00 € ̟ερί̟ου, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
των δροµολογίων της τρέχουσας ̟εριόδου και µε δεδοµένη την ̟ίεση του χρόνου για 
την άµεση έναρξη της διαδικασίας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 717 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3069/14-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε 
1 1η εντολή «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης 

στο Τ.Κ. Περιβολίου ∆ήµου Μακρακώµης» 
Ταξιάρχης Κουτσο̟άνος 45.651,29 9771 

2 3η εντολή «Κατασκευή τµήµατος 
ε̟ενδεδυµένης τάφρου οδού Γιαννιτσού – 
Πά̟̟α». 
 

Ταξιάρχης Κουτσο̟άνος 11.867,12 9779 

3 1η εντολή «Κατασκευή ̟λαισιωτού οχετού στο 
ρέµα “Βαθύρεµα” στο δρόµο Καρυών – 
Φιλιαδώνας ∆ήµου ∆οµοκού» 

Όλγα Τσώνη 30.847,77 9776 

4 3η εντολή «Αντικατάσταση κουφωµάτων στο 
1ο Γυµνάσιο & 1ο Λύκειο Λαµίας» 

ΞΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΕ 

11.251,56 9483 

5 3η εντολή «Ολοκλήρωση ̟εριβάλλοντα 
χώρου ∆ηµοτικού σχολείου ∆ήµου Εχιναίων» 

Μιχαήλ Μαλάµος 37.944,61 9459 

6 Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου Εχιναίων» 
(Παραλλαγή δικτύου ∆ΕΗ για διαµόρφωση 
αύλειου χώρου) 

∆Ε∆∆ΗΕ  Α.Ε 4.706,25 9454 

7 «Ηλεκτροφωτισµός κόµβου Μαλεσίνας – 
Θεολόγου» 

∆Ε∆∆ΗΕ  Α.Ε 1.204,16 9771 

8 Ηλεκτροφωτισµός κόµβου Βαθυκοίλου ∆Ε∆∆ΗΕ  Α.Ε 12.562,59 9771 

9 12η εντολή «Κατασκευή τµήµατος δρόµου 
̟ρος Λιτόσελο» 

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 16.890,00 9453 

10 13η εντολή «Κατασκευή τµήµατος δρόµου 
̟ρος Λιτόσελο» 

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 14.600,00 9453 

11 1η εντολή «Βελτίωση βατότητας δρόµου σε 
̟εριοχή της Τ.Κ. Φιλιαδώνας» 

Όλγα Τσώνη 30.699,93 9781 

12 1η εντολή «Αντικατάσταση σχαρών στο οδικό 
δίκτυο της ΠΕ Φθιώτιδας» 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

18.964,29 9781 
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13 8η εντολή «Ε̟ισκευές & διαρρυθµίσεις σε δύο 
κτίρια της τέως Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 
Λαµίας». 

Λ. Κίτσος Α.Τ.Ε 47.990,66 9454 

 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 718 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 517/10-5-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
64938/3107/14-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 517/10-5-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 15/2013), µε την 
ο̟οία εγκρίθηκε η α̟ευθείας ανάθεση Παροχής Υ̟ηρεσιών Ε̟ισκευής, Συντήρησης, 
Υ̟οστήριξης Ηλεκτρονικού, Ηλεκτροµηχανολογικού και ∆ικτυακού εξο̟λισµού στον 
ανάδοχο Αθανάσιο Πα̟αδό̟ουλο, για το χρονικό διάστηµα α̟ό 01-05-2013 έως 31-12-
2013, µε σκο̟ό την εύρυθµη λειτουργία του Μεγάρου Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, ε̟ειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85 Α), για την α̟ευθείας ανάθεση α̟αιτείται α̟όφαση του Περιφερειάρχη, χωρίς 
̟ροηγούµενη α̟όφαση του συµβουλίου ή Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.   
2. Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 22.200,00 € µε Φ.Π.Α. για την ανωτέρω ανάθεση ̟αροχής 
Υ̟ηρεσιών. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 719 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 518/10-5-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
64945/3108/14-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 518/10-5-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 15/2013), µε την  
ο̟οία εγκρίθηκε η α̟ευθείας ανάθεση Παροχής Υ̟ηρεσιών Ε̟ισκευής, Συντήρησης, 
Υ̟οστήριξης Μηχανογραφικού εξο̟λισµού και Λογισµικού στον ανάδοχο Νικόλαο 
Βουζαρά, για το χρονικό διάστηµα α̟ό 01-05-2013 έως 31-12-2013, µε σκο̟ό την 
εύρυθµη λειτουργία του Μεγάρου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ε̟ειδή σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της ̟αρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α), για την 
α̟ευθείας ανάθεση α̟αιτείται α̟όφαση του Περιφερειάρχη, χωρίς ̟ροηγούµενη 
α̟όφαση του συµβουλίου ή Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.   
2. Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 18.600,00 € µε Φ.Π.Α. για την ανωτέρω ανάθεση 
̟αροχής υ̟ηρεσιών. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 720 
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ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση µετακίνησης του Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 189/13-6-
2013 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 κάτωθι µετακίνηση του Αντι̟εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, κ. Γεώργιου Μουλκιώτη, ως εξής: 
- 29-5-2013 στην Αθήνα, σε σύσκεψη στα γραφεία της ∆ΕΗ. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 721 

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

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Αθανάσιος Μ̟ουραντάς     Παναγιώτης Παρχαρίδης    Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα 

Περικλής Καραΐσκος     
    Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
    Γεώργιος Μ̟αντούνας 

Αναστάσιος Χρονάς 
    Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 
    Θωµάς Τουσιάδης 

Γεώργιος Ζιώγας 
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