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Στη Λαµία και στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαµία, 
Υψηλάντη 1), σήµερα στις 7 Ιουνίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ̟.µ., 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 
(αρ.̟ρ.1/6-1-2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, µετά α̟ό την υ̟΄ αριθµ. 875/4-6-2013 ̟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 17/29-5-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση ανάθεσης της µελέτης: «Μελέτη α̟οκατάστασης κατολίσθησης 
τµήµατος ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Ρα̟τό̟ουλου - Πρασσιά», ̟ροϋ̟ολογισµού 
20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. µε την διαδικασία του άρθρου 10 ̟αρ. 2 στ του ν. 3316/05 
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν. 3481/06. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: 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 4ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή διατροφικού ε̟ιδόµατος, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:  
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κλειδί - Προυσός - Καστανιά», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού  50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια υγρών 
καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας.  
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Καθαρισµός ερεισµάτων και κο̟ή 
κλαδιών και δέντρων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
175.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:  
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Μ̟αγασάκι – Φιδάκια», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:  
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Στένωµα – ∆οµιανοί – Αγία Τριάδα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια σηµάτων και στηθαίων οδικής ασφάλειας», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 43.500,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Ανάκληση της υ̟΄ αριθµ. 210/13-3-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής & λήψη νέας σχετικά µε την έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και 
διακήρυξης του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός δυτικής ̟ρόσβασης Ιτέας», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 33.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας ισχύος ̟ρογραµµατικής σύµβασης του 
έργου: «Το̟ογραφική και αρχιτεκτονική α̟οτύ̟ωση του αρχαίου θεάτρου Ερέτριας 
και του κατακείµενου οικοδοµικού υλικού», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 438/25-4-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής & λήψη νέας σχετικά µε την έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης 
του έργου: «Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος της Ε.Ο. Ιτέας - Ναυ̟άκτου κατά τµήµατα 
(β’ φάση)», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού για  την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 74.015,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού  
602.100,72 € µε  Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Εξέταση ενστάσεων - έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για 
την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης: «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου Αγίου 
Κων/νου – Ζέλι ( Τµήµα Αγ. Κων/νος – Άγναντη )», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης 
αµοιβής 380.000,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ ‘ αναβολής). 
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα δηµοσίων ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού 
̟ροµήθειας Α΄ φάσης «Προµήθεια χρώµατος ∆ιαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε  Φ.Π.Α.. (εξ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
̟ροµήθεια Γραφικής ύλης - Υλικών εκτύ̟ωσης – Φωτοτυ̟ικού χαρτιού για την κάλυψη 
των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας – Β/θµιας 
εκ̟αίδευσης του νοµού, ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ανάθεσης της µελέτης: «Μελέτη αξιο̟οίησης µύλων Ζαράκων», 
συνολικής ̟ροεκτιµωµένης αµοιβής 36.371,21 € µε Φ.Π.Α. µε την διαδικασία του 
άρθρου 10 ̟αρ. 2 στ του ν. 3316/05 και του ν. 3481/06. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού για  
την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013», στην 
Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 85.617,08 €, µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Παράκαµψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. 
Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 7.000.000,00 €.   
 
ΘΕΜΑ 27ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών & έγκριση 
δα̟άνης και διάθεσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 482/10-5-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Α̟οκατάσταση οδού Ιστιαίας – Βουτά 
Ν.Α. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.500.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση 
οδού ̟ρος Ζωοδόχο Πηγή Γυµνού», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση 
– συντήρηση δρόµου µετά το θέατρο ∆.∆. Σέττας Αµαρύνθου», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για υ̟εράσ̟ιση της ̟ρώην διευθύντριας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Ν.Α. Βοιωτίας στο Τριµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού του 
έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική 
Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟άνης α̟όδοσης φόρου δωρεάς ακινήτου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Αθανάσιος Μ̟ουραντάς, Περικλής Καραΐσκος, Ταξιάρχης 
Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος (α̟οχώρησε µετά τη 
συζήτηση του 14ου θέµατος), Θωµάς Τουσιάδης,  Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό 
µέλος του Γεώργιου Πα̟αργύρη) και Γεώργιος Γκικό̟ουλος (ανα̟ληρωµατικό µέλος 
του Αναστάσιου Χρονά. Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα 
τακτικά µέλη Γεώργιος Πα̟αργύρης και Αναστάσιος Χρονάς, οι ο̟οίοι 
ανα̟ληρώθηκαν, και ο Παναγιώτης Παρχαρίδης, καθώς και το ανα̟ληρωµατικό µέλος 
αυτού. 
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 ο εισηγητής:   
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3. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού 
για το έργο µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη 
µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 95.798,386 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση νέων διαδροµών µεταφοράς µαθητών β΄ εξαµήνου 
σχολικού έτους 2012 – 2013, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση αίτησης ακυρώσεως στο 
Συµβούλιο της Ε̟ικράτειας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 588/29-5-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας 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. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού 
για  την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης 
του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 89.484,963 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δα̟ανών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου: «Ε̟ισκευή ̟ερίφραξης γη̟έδου ̟οδοσφαίρου (5Χ5) Γαβαλά», 
Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Ακύρωση της υ̟΄αριθµ 289/27-3-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής - Έγκριση ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων,  
στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 
2013», στην Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 57.357,33 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
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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 610 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού 
για το έργο µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη 
µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 95.798,386 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 7869/5-6-2013 
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 3-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού για το 
έργο µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο 
της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 95.798,386 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε 
το ο̟οίο η ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού ̟ροέβη στην διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, µετά 
α̟ό ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λόγω του ε̟είγοντος. 
2. Κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο, διότι η ̟ρόταση του µοναδικού υ̟οψήφιου 
αναδόχου «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τα 
Τµήµατα Α και Γ του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος Α, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη µε 
αριθµ. 1/2013, κρίθηκε ελλι̟ής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 611 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση νέων διαδροµών µεταφοράς µαθητών β΄ εξαµήνου 
σχολικού έτους 2012 – 2013, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 65156/2727/5-
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 
Αναθέτει στο ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας και στο ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Χαλκίδας τις νέες 
διαδροµές ̟ου ̟ροέκυψαν, για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων του νοµού Εύβοιας 
και οι ο̟οίες ̟ραγµατο̟οιούνται κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου, µέχρι 30-6-
2013), σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του νόµου 4089/2012, 
ό̟ως α̟οτυ̟ώνονται αναλυτικά στον ακόλουθο συνηµµένο ̟ίνακα. 

Το ηµερήσιο κόστος των νέων δροµολογίων είναι 269,50 € (µειωµένο σε ̟οσοστό 
17% σύµφωνα µε την ̟αρ. β του άρθρου τρίτου του ν. 4089/2012)  
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Πίνακας  
Νέων διαδροµών µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2012 - 2013 οι ο̟οίες 
̟ροέκυψαν και ̟ραγµατο̟οιούνται α̟ό 8-1-2013 µέχρι 30-6-2013 α̟ό το ΚΤΕΛ Ν. 
Εύβοιας και ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Χαλκίδας Α. Ε. 
          
α/
α 

σχολείο διαδροµή Ηµεροµ
ηνία 
έναρξης 
διαδροµ
ής 

Μέσο  
µεταφο
ράς 

Αρ
ιθ 
µα
θ 

χ.λ.µ
. 

αρι
θ  
δια
δρ 

Ηµε
ρήσι
ο 
κόστ
ος 
-17% 

Ανάδοχος 

1 Γενικό Λύκειο 
Βαθέως 
Αυλίδας  
(Μεταφορά 
για τις 
Πανελλήνιες 
Εξετάσεις) 

Μόρφα - 
Παραλία 
Αυλίδας - 
Φάρος - 
Παντείχι - 
ΓΕΛ Βαθέως 
Αυλίδας - 2ο 
ΓΕΛ Χαλκίδας 
και 
Ε̟ιστροφή 

17/5/20
13 

Μισθω
µένο. 
Λεωφο
ρείο 

47 18 2 83,69 ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών 
Χαλκίδας  
Α.Ε. 

2 ΕΠΑΣ 
Χαλκίδας 

Ψαχνά 
Καµαρίτσα 

1/2/201
3 

Μισθω
µένο 
 Ταξί 

1 13 2 62,75 ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας α.ε. 

3 ∆ηµοτικό 
σχολείο 
Νεοχωρίου 

Νεοχώρι 
δάφνη 

25/2/20
13 

Μισθω
µένο 
 Ταξί 

1 2 2 24,40 ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας α.ε. 

4 ∆ηµοτικό 
σχολείο Μίτικα 

Κοκκιινέϊκα - 
Μίτικας 

12/3/20
13 

Μισθω
µένο 
 Ταξί 

1 3 2 27,89 ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας α.ε. 

5 1ο ∆ηµοτικό 
σχολειο 
Αµαρύνθου 

Βλυχός - 
Αµάρυνθος 

1/3/201
3 

Μισθω
µένο 
 Ταξί 

2 2,3 2 25,45 ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας α.ε. 

6 ∆ηµοτικό 
σχολείο 
Μαλακώντα 

Καλλιθέα - 
Μαλακώντας 

8/1/201
3 

Μισθω
µένο 
 Ταξί 

4 1,5 2 22,66 ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας α.ε. 

7 Νη̟ιαγωγείο 
Μαλακώντα 

Καλλιθέα - 
Μαλακώντας 

8/1/201
3 

Μισθω
µένο 
 Ταξί 

2 1,5 2 22,66 ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας α.ε. 

          
     Σύνολο  269,5

0 
 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 612 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 64803/520/5-
6-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας 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 κατά ̟λειοψηφία 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Αθηνών Γεώργιο Λασ̟ονίκο, δικηγόρο του ∆.Σ.Α. [Α.Μ.12183], ο ο̟οίος να την 
εκ̟ροσω̟ήσει στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας – Τµήµα Ε΄, στη δικάσιµο της 
05/06/2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 
19/11/2012 και µε αριθµό καταθέσεως 6120/2012 έφεση, ̟ου άσκησε το νοµικό 
̟ρόσω̟ο δηµοσίου δικαίου µε την ε̟ωνυµία «∆ήµος Θηβαίων», συντάσσοντας  
υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά 
την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», εγκρίνοντας τις µέχρι τώρα ενέργειες του άνω 
δικηγόρου. 

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 613 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση αίτησης ακυρώσεως στο 
Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 2043/5-6-
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 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Αθηνών Γεώργιο Τράκη (Σοφοκλέους 5 - Τ.Κ. 10559 - 5ος όροφος - γραφείο 5), στον 
ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του Ε΄ 
Τµήµατος του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας, στη δικάσιµο της 5-6-2008 ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα στη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης του Σωµατείου µε την 
ε̟ωνυµία «Σύλλογος Οικιστών - Οικο̟εδούχων Σκορ̟ονερίου», κ.λ.̟., κατά της Ν.Α.Β. 
και του ΥΠΕΣ∆∆Α, για την ακύρωση της σιω̟ηρής α̟όρριψης της µε αρ. κατ. 401/5-2-
08 αίτησης. 

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. 
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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 614 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 588/29-5-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
64221/2671/4-6-2013 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 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 588/29-5-2013 α̟όφασή της αναφορικά µε τη συµµετοχή της 
Π.Ε. Εύβοιας στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Πολιτιστικός 
Εξωραϊστικός Σύλλογος ∆.∆. Μετοχίου ∆ιρφύων ∆ήµου Κύµης «Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ», µε θέµα: «Γιορτή Κερασιού 2013», ως ̟ρος το ̟οσό, ήτοι 1230.00€ αντί 
των 1000,00€ ̟ου εκ ̟αραδροµής γράφτηκε στο υ̟΄αριθµ. 494/20-5-2013 έγγραφο του 
γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 615 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας 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. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3001/6-6-2013 
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 υ̟΄αριθµ. 3/6-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας 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. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
145.227,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση του φακέλου των 
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δικαιολογητικών του άρθρου 6 ̟αρ. 2 του Π.∆. 118/2007 ̟ου κατέθεσε ο υ̟οψήφιος 
ανάδοχος Χρήστος Σιτές, ̟ροκειµένου να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού. 
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στον «Σιτέ Χρήστο - Υ̟ηρεσίες στον Πρωτογενή & 
∆ευτερογενή Τοµέα της Αγροτικής Παραγωγής», µε τιµή ̟ροσφοράς 0,036 € ανά 
̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 616 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού 
για  την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης 
του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 89.484,963 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 7927/6-6-2013 
και 7928/6-6-2013 έγγραφα της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τα α̟ό 5-6-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού για  την 
«Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου 
της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
89.484,963 € µε Φ.Π.Α.,  
β) τη συνέχιση του διαγωνισµού για το 1ο τµήµα και το 2ο τµήµα στην ε̟όµενη φάση 
της κατακύρωσης µε την ̟ροσκόµιση των α̟αραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών  
της ̟αραγράφου 3.1. της αριθµ. 2/2013 ∆ιακήρυξης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας α̟ό τους υ̟οψήφιους αναδόχους: 

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

- BAYER  ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – Σωρού  18 – 20  - Τ.Κ. 151  25  Μαρούσι, µε τιµή ̟ροσφοράς 
184,995 €/λίτρο ̟λέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικά 209,045 €/lit σκευάσµατος και για όλη 
την ̟οσότητα το ̟οσό των 21.322,59 € µε ΦΠΑ.  
2. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό για το 3ο τµήµα της διακήρυξης 2/2013, ̟ου 
διενεργήθηκε µε τη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, διότι δεν κατατέθηκε καµία 
̟ροσφορά. 
3. Εγκρίνει την ε̟ανάληψη της δια̟ραγµάτευσης για το 3ο τµήµα της διακήρυξης 
2/2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 617 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δα̟ανών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./6-6-2013 

ΑΔΑ: ΒΕΖΘ7ΛΗ-ΟΒ3



 11 

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: 
1. την ασφάλιση των υ̟ηρεσιακών οχηµάτων και µηχανηµάτων της Π.Ε. Φωκίδας στην 
ασφαλιστική εταιρεία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ», η ο̟οία κατέθεσε την οικονοµικότερη ̟ροσφορά 
(7370€) για τις ̟ροσφερόµενες καλύψεις. Η εν λόγω δα̟άνη θα βαρύνει τον Φορέα 073 
ΚΑΕ 0899, 
2. τη δα̟άνη 1500€ για τη συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στην διοργάνωση µε τον ∆ήµο 
∆ελφών του Πανελλήνιου Κυ̟έλλου Optimist 11χρονων, ̟ου θα διεξαχθεί στην Ιτέα  
α̟ό 16 έως 19 Ιουνίου 2013.  Η δα̟άνη (µ̟λουζάκια) για την εκδήλωση αυτή θα 
βαρύνει τον φορέα 073 κωδικό 0844.         
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 618 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου: «Ε̟ισκευή ̟ερίφραξης γη̟έδου ̟οδοσφαίρου (5Χ5) Γαβαλά», 
Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
64174/3071/Φ.Ε./4-6-2013 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: 
α) την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Ε̟ισκευή ̟ερίφραξης γη̟έδου ̟οδοσφαίρου 
(5Χ5) Γαβαλά», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.000,00 €, 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. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 619 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Ακύρωση της υ̟΄αριθµ 289/27-3-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής - Έγκριση ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων,  
στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 
2013», στην Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 57.357,33 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 331/6-6-2013 
και 332/6-6-2013 έγγραφα του γραφείου του γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής ∆/νσης 
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Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία 
και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Ακυρώνει την υ̟΄αριθµ 289/27-3-2013 α̟όφασή της, διότι κατά τη διεξαγωγή του 
διαγωνισµού εµφιλοχώρησαν λάθη, και συγκεκριµένα ο διαγωνισµός διεξήχθη µε 
σύστηµα διαφορετικό α̟ό αυτό ̟ου ορίστηκε µε την ανωτέρω α̟όφαση και, εκ 
̟αραδροµής, ο ̟ροϋ̟ολογισµός δεν ήταν ο ίδιος µε αυτόν της διακήρυξης. 
2. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την ε̟ιλογή 
αναδόχου/ων για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2013» στην Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
57.357,33 € χωρίς ΦΠΑ., και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή,  
β) την διακήρυξη και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού. 
3. Ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 620 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 17/29-5-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 17/29-5-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 621 
 
ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση ανάθεσης της µελέτης: «Μελέτη α̟οκατάστασης κατολίσθησης 
τµήµατος ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Ρα̟τό̟ουλου - Πρασσιά», ̟ροϋ̟ολογισµού 
20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. µε την διαδικασία του άρθρου 10 ̟αρ. 2 στ του ν. 3316/05 
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν. 3481/06. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 749/29-4-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και το 
υ̟΄αριθµ. 2/18-4-2013 (θέµα 2ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων 
της Π.Ε. Ευρυτανίας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ανάθεση της µελέτης: «Μελέτη α̟οκατάστασης κατολίσθησης τµήµατος 
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Ρα̟τό̟ουλου - Πρασσιά», ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € 
χωρίς 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» για λόγους κατε̟είγουσας ανάγκης διεκ̟εραίωσης της 
σύµβασης ̟ου δεν ε̟ιτρέ̟ει την τήρηση των ̟ροθεσµιών δηµοσίευσης της ̟ροκήρυξης 
̟ου ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 3316/05.  
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 622 
 

ΘΕΜΑ 3ο: 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 το υ̟’ αριθµ. 
15257/729/Φ.Ε./20-2-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή λήψης α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου να ̟ροσκοµισθεί στην 
ε̟ιτρο̟ή και να συνεκτιµηθεί η υ̟΄αριθµ. Τ.Τ. 127390/988/29-11-2012 γνωµοδότηση 
της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 623 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή διατροφικού ε̟ιδόµατος, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1830/23-5-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δα̟άνη ̟οσού 6.878,00 € (έξι χιλιάδων οχτακοσίων εβδοµήντα οκτώ ευρώ) 
για την ̟ληρωµή του διατροφικού ε̟ιδόµατος 19 νεφρο̟αθών για το µήνα Μάιο 2013, 
της Π.Ε. Ευρυτανίας, στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 2713.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 624 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:  
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κλειδί - Προυσός - Καστανιά», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού  50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1039/27-5-2013 
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 Κλειδί - 
Προυσός - Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε 
ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
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2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 625 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 1849/27-5-2013 
& 1918/30-5-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 
 
α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 7η εντολή του έργου «Οδός Καστανιά – 
Πρόδροµος – Ροσκιά  Ν.Α. Ευρυτανίας »  

ΚΑΕ 9453 
3Κ Τεχνική ΑΕ 129.669,42€ 

2  4η εντολή ̟ληρωµής του έργου «Βελτίωση 
Ε̟ικίνδυνων τµηµάτων δρόµου Άγραφα- 

Αγ. Κυριακή - Όρια Ν. Καρδίτσας» 
ΚΑΕ  9479 

Αθανασό̟ουλος 
Ιωάννης 

77.823,34€ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 626 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια υγρών 
καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
60537/2511/27-5-2013 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. το α̟ό 27-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια υγρών 
καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 135.000,00 € µε Φ.Π.Α. µε τη διαδικασία της 
δια̟ραγµάτευσης, σύµφωνα µε το ο̟οίο δεν υ̟οβλήθηκε καµία ̟ροσφορά α̟ό 
ενδιαφερόµενη ε̟ιχείρηση, 
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2. την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων α̟ό το ελεύθερο εµ̟όριο για το έτος 2013 για την 
κάλυψη των αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας σε 
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Ανά̟τυξης και το ̟αρατηρητήριο τιµών.  
Η ̟ίστωση ̟ου διατίθεται για την εν λόγω ̟ροµήθεια αναλύεται, ως εξής: α) ̟οσό 
45.000 € µε Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 1511) για την ̟ροµήθεια καυσίµων κίνησης και β) ̟οσό 
20.000 € µε Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 1512) για την ̟ροµήθεια καυσίµων κίνησης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 627 
 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Καθαρισµός ερεισµάτων και κο̟ή 
κλαδιών και δέντρων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
175.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
59869/5325/24-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Καθαρισµός ερεισµάτων και κο̟ή κλαδιών και 
δέντρων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 175.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 628 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:  
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Μ̟αγασάκι – Φιδάκια», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1046/27-5-2013 
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 Μ̟αγασάκι – Φιδάκια», 
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 629 
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ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:  
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Στένωµα – ∆οµιανοί – Αγία Τριάδα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1045/27-5-2013 
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 Στένωµα – ∆οµιανοί – 
Αγία Τριάδα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟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 Ευρυτανίας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 630 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια σηµάτων και στηθαίων οδικής ασφάλειας», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 43.500,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
61256/2005/28-5-2013 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 
1. Εγκρίνει το α̟ό 23-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων 
των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης για την «Προµήθεια σηµάτων 
και στηθαίων οδικής ασφάλειας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 43.500,00€ µε Φ.Π.Α.. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας και αναδεικνύει ως 
̟ροµηθευτή σηµάτων και στηθαίων οδικής ασφάλειας Π.Ε. Φωκίδας την «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ο∆ΩΝ Β.Υ.Σ.Ο. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε τιµή 
̟ροσφοράς 38.892,60 € µε Φ.Π.Α.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 631 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 210/13-3-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής & λήψη νέας σχετικά µε την έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και 
διακήρυξης του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός δυτικής ̟ρόσβασης Ιτέας», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 33.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
61356/2044/28-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
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Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

 α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 210/13-3-2013 α̟όφασή της, διότι κατά τη διεξαγωγή του 
διαγωνισµού εµφιλοχώρησαν λάθη, και συγκεκριµένα ο διαγωνισµός διεξήχθη µε 
σύστηµα διαφορετικό α̟ό αυτό ̟ου ορίστηκε µε την ανωτέρω α̟όφαση.  
2. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός δυτικής ̟ρόσβασης Ιτέας», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 33.500,00 € µε Φ.Π.Α., µε ̟ροφορική δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
3. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει τον διαγωνισµό. 
4. Συγκροτεί την ̟αρακάτω τριµελή ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
α̟οτελούµενη α̟ό τα υ̟ηρεσιακά µέλη ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό δηµόσια κλήρωση, 
σύµφωνα µε το α̟ό 28-2-2013 ̟ρακτικό κλήρωσης, ως εξής: 
 
Τακτικά µέλη 
1. Σεγδίτσας Ανδρέας (Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού), 
2. Καστίλια Μαριέλα, 
3. Κολοβός Ηλίας, υ̟αλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας 
 
Ανα̟ληρωµατικά µέλη 
1. Μιχαηλίδου Παρθένα, 
2. Βαΐνου Παγώνα, 
3. Λακαφώσης Νικόλαος, υ̟αλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 632 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας ισχύος ̟ρογραµµατικής σύµβασης του 
έργου: «Το̟ογραφική και αρχιτεκτονική α̟οτύ̟ωση του αρχαίου θεάτρου Ερέτριας 
και του κατακείµενου οικοδοµικού υλικού», Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Το θέµα α̟οσύρεται 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 438/25-4-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής & λήψη νέας σχετικά µε την έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης 
του έργου: «Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος της Ε.Ο. Ιτέας - Ναυ̟άκτου κατά τµήµατα 
(β’ φάση)», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
60913/2028/28-5-2013 & 62091/2076/30-5-2013 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 438/25-4-2013 α̟όφασή της, ε̟ειδή ̟ροέκυψε ανάγκη 
τρο̟ο̟οίησης των ̟οσοτήτων και του ̟ροϋ̟ολογισµού του υ̟ό δηµο̟ράτηση έργου.  
2. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος της Ε.Ο. Ιτέας - 
Ναυ̟άκτου κατά τµήµατα (β’ φάση)», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
3. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει τον διαγωνισµό. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 633 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού για  την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 74.015,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 314/29-5-2013 
έγγραφο του γραφείου Γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/28-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για 
τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 
συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 74.015,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στο άνοιγµα της 
µοναδικής κατατεθείσας οικονοµικής ̟ροσφοράς της εταιρείας «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ 
ΑΕΒΕ». 
2. Αναδεικνύει για το Τµήµα 1 της ∆ιακήρυξης µειοδότη της ̟ροµήθειας 5000 λίτρων 
εγκεκριµένου σκευάσµατος του εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία Spinosad µορφής 
συµ̟υκνωµένου δολώµατος  (CΒ) στην τιµή των 6,30 € ανά λίτρο σκευάσµατος ̟λέον 
ΦΠΑ 13 % και µε συνολική δα̟άνη 35.595,00 € την εταιρεία «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ 
ΑΕΒΕ» (Λ. Μεσογείων 335 Τ.Κ. 15231 Χαλάνδρι Αττικής).   
Η κατακύρωση του διαγωνισµού για το Τµήµα 1 θα γίνει αφού ̟ροσκοµιστούν α̟ό τον 
µειοδότη εντός ̟ροθεσµίας είκοσι ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης, σε σφραγισµένο φάκελο, τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 ̟αρ.2 του Π.∆. 
118/2007. 
Για το Τµήµα 2 της ∆ιακήρυξης (̟ροµήθεια 50.000 κιλών ελκυστικής ουσίας) ισχύει η 
υ̟΄αριθµ. 547/20-5-2013 (̟ρακτικό 16/2013) της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 634 
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού  
602.100,72 € µε  Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 315/29-5-2013 
έγγραφο του γραφείου Γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/28-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµούτου έργου µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό 
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 
συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού  602.100,72 € µε  Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στο άνοιγµα των φακέλων των 
οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότη την «Ε.Ε. Συν/µων  Στυλίδας ΣΥΝ. Π.Ε.», για το τµήµα Γ΄ µε 
το ̟οσό των 0,039 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο ̟λέον Φ.Π.Α. και για το τµήµα 
∆΄, µε το ̟οσό των 0,040 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο ̟λέον Φ.Π.Α. και για έως 
2,5 ψεκασµούς µέσα στη  τρέχουσα δακική ̟ερίοδο. 
3. Αναδεικνύει µειοδότη την «Ε.Α.Σ. Αταλάντης ΣΥΝ. Π.Ε.», για το τµήµα Α΄ µε το 
̟οσό των 0,039 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο  ̟λέον Φ.Π.Α. και για το τµήµα Β΄, 
µε το ̟οσό των 0,040 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο ̟λέον Φ.Π.Α και για έως 2,5 
ψεκασµούς µέσα στη  τρέχουσα δακική ̟ερίοδο.  
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει αφού ̟ροσκοµιστούν α̟ό τον µειοδότες εντός 
̟ροθεσµίας είκοσι ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης, σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα δικαιολογητικά άρθρου 7 της αρ. 1 ∆.Α.Ο.Κ/2013 διακήρυξης 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 635 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Εξέταση ενστάσεων - έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για 
την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης: «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου Αγίου 
Κων/νου – Ζέλι ( Τµήµα Αγ. Κων/νος – Άγναντη )», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης 
αµοιβής 380.000,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ ‘ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
36466/3296/30-4-2013 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 ζητηθεί γνωµοδότηση α̟ό την Νοµική 
Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ε̟ί της ορθότητας του τρό̟ου αξιολόγησης 
των υ̟οψηφίων αναδόχων.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 636 
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
62475/2596/30-5-2013 & 63783/2657/3-6-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

α/
α 

Τίτλος Έργου Προµηθευτής Ποσό σε € Κ.Α.Ε 

1 2η ̟ιστο̟οίηση του έργου: «Εκ̟όνηση 
ειδικής ̟εριβαλλοντικής µελέτης για την 
̟ροστασία της ̟εριοχής του υδροβιότο̟ου 
της Λίµνης ∆ύστου εντός των διοικητικών 
ορίων του ∆ήµου ∆υστίων Ν. Εύβοιας» 

Συµ̟ράττοντα γραφεία 
µελετών ENVIROPLAN A.E – 
KAIMAKH ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

46.467,74 9459 

2 Τρεις ε̟ιδόσεις ανακο̟ής (α̟ό δικηγόρο 
κ. Ρουµελιώτη) µε δικαστικό ε̟ιµελητή 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Φ. ΒΕΤΤΑ 101,60 9899 

3 4η ̟ιστο̟οίηση µελέτης: «Μελέτη 
βελτίωσης οδού διασταύρωση Μαρµαρίου 
– Μαρµάρι» 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
/ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
ΕNVIROPLAN 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Α.Ε-
ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ-
ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ ΈΛΕΝΑ 

13.788,96 9459 

 
4 

6η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Α̟οκατάσταση οδικού δικτύου Ν. 
Εύβοιας» 

SICAP S.A 46.466,00 9781 

5 ∆έσµευση ̟ίστωσης για την υ̟ογραφή της 
σύµβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση 
οδού ̟ρος Τσακαίους» 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΞΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

35.000,00 9459 

6 ∆έσµευση ̟ίστωσης για την υ̟ογραφή της 
σύµβασης του έργου: «Αγωγός 
α̟οχέτευσης όµβριων υδάτων ̟εριφ. 
Οδού ∆ιοικητηρίου» 

Μ.Χ. 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

9.000,00 9459 

7 
 

Ανέγερση 24ου ∆ηµοτικού Σχολείου µε 
Νη̟ιαγωγείο 

Κ/Ξ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – ΤΕΧΝΙΚΗ 
2000 Α.Ε 

150.000,00 9454 

 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 637 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα δηµοσίων ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
62478/2597/30-5-2013 & 63794/2659/3-6-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν και υ̟άρχει η σχετική 
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, ως εξής: 
1. ̟οσό 200.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9779, για α̟οκατάσταση 
οδικού δικτύου α̟ό καταστροφές και αντι̟ληµµυρικά έργα,  
2. ̟οσό 100.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9899, για τη διεξαγωγή του 
7ου Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ στην Εύβοια,  
3. ̟οσό 36.684,87 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9729, για τη «Συντήρηση – 
Βελτίωση – Προστασία Ακινήτων χρήσης ή ιδιοκτησίας ̟ρώην Ν.Α Ευβοίας» και 
αφορά εργασίες ̟ου αναφέρονται σε διάφορα ακίνητα ̟ου ανήκουν στην Π.Ε Εύβοιας 
(̟ρώην εργοστάσιο Γεωργιάδη, κτίριο ΚΤΕΟ, Κτηνιατρική Υ̟ηρεσία ∆.∆ Ψαχνών, 
Νοµαρχιακό Μέγαρο, γραφεία Μηχανοστασίου της Π.Ε Εύβοιας),  
4. ̟οσό 96.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9479, για α̟αλλοτριώσεις µε 
κωδικό ΣΑ:2004ΣΕ0560009 για την κάλυψη µέρους της α̟οζηµίωσης υ̟έρ του κ. 
Κα̟ελαρή ∆ηµ. λόγω α̟αλλοτρίωσης τµήµατος της ιδιοκτησίας του, για τη βελτίωση 
της οδού Άγιος Νικόλαος – Γιάλτρα – Άγιος Γεώργιος Λιχάδας µε ̟αράκαµψη Αγίου 
Νικολάου.  
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει µόνο το 1/4 της δα̟άνης µε α/α 2. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 638 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού 
̟ροµήθειας Α΄ φάσης «Προµήθεια χρώµατος ∆ιαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε  Φ.Π.Α.. (εξ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
41263/3731/11-4-2013 και 62687/5675/31-5-2013 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. εν µέρει το υ̟΄αριθµ. 1/12-3-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ανοιχτού 
διαγωνισµού ̟ροµήθειας Α΄ φάσης «Προµήθεια χρώµατος ∆ιαγράµµισης», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε  Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων 
εταιρειών, 
2. το υ̟΄αριθµ. 2/31-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου του 
θέµατος, ̟ου αφορά στην ε̟ανεξέταση του φακέλου της εταιρείας «UNILAC 
Π.ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ Ο.Ε.» και την οµόφωνη α̟όρριψή της α̟ό την 
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συνέχεια της διαδικασίας, για τους λόγους ̟ου αναφέρονται στο εν λόγω ̟ρακτικό της 
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού, 
 3. τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών µε τις εταιρείες: 
- ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε. 
- ΕΙ∆Η Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Ο∆ΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 639 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
̟ροµήθεια Γραφικής ύλης - Υλικών εκτύ̟ωσης – Φωτοτυ̟ικού χαρτιού για την κάλυψη 
των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας – Β/θµιας 
εκ̟αίδευσης του νοµού, ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
59356/2476/23-5-2013 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 
1. Εγκρίνει το υ̟’ αριθµ. 2/23-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια Γραφικής ύλης - Υλικών εκτύ̟ωσης – Φωτοτυ̟ικού 
χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των 
∆/νσεων Α/θµιας – Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων 
εταιρειών.  
2. Αναδεικνύει µειοδότες:  
 - για το Παράρτηµα Α΄ (κατάσταση ειδών γραφικής ύλης) την εταιρεία «ΚΟΤΤΗΣ – 
ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε», ̟ου εδρεύει στην Αθήνα  (Κολωνού 21 & Κεραµεικού 29).  
 - για το Παράρτηµα Β΄ (̟ροµήθεια µελανιών για εκτυ̟ωτές και φαξ) και το 
Παράρτηµα Γ΄ (̟ροµήθεια µελανιών φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων) την εταιρεία 
«EUROSUPPLIES – A. & M. ΓΑΛΑΝΗ», µε έδρα τα Σ̟άτα Αττικής (οδός Αρµονίας, 
θέση ΛΙΟΦΥΤΙ).  
 - για το Παράρτηµα ∆΄ (φωτοτυ̟ικό χαρτί – τεχνικές ̟ροδιαγραφές)  την εταιρεία 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ», ̟ου εδρεύει στη Χαλκίδα (Βαρατάση 4) 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει αφού ̟ροσκοµιστούν στην ε̟ιτρο̟ή 
διαγωνισµού, µετά α̟ό έγγραφη ειδο̟οίησή της εντός είκοσι (20) ηµερών, α̟ό τις 
̟ροαναφερθείσες ατοµικές ε̟ιχειρήσεις τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 ̟αρ.2 του Π∆ 
118/07.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 640 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ανάθεσης της µελέτης: «Μελέτη αξιο̟οίησης µύλων Ζαράκων», 
συνολικής ̟ροεκτιµωµένης αµοιβής 36.371,21 € µε Φ.Π.Α. µε την διαδικασία του 
άρθρου 10 ̟αρ. 2 στ του ν. 3316/05 και του ν. 3481/06. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
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43311/2071/Φ.Μ./29-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει την ανάθεση της µελέτης: «Μελέτη αξιο̟οίησης µύλων Ζαράκων», Π.Ε. 
Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµωµένης αµοιβής 36.371,21 € 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 τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει τον 
διαγωνισµό. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να ̟ροβεί 
στη 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. 
Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Περικλής Καραΐσκος και Γεώργιος Γκικό̟ουλος, µε την 
αιτιολογία ότι ̟ρόκειται για α̟ευθείας ανάθεση και ̟ρότειναν να διεξαχθεί ανοιχτός 
διαγωνισµός. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 641 
 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1932/30-5-2013 
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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 

 
 

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

1. ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού εξο̟λισµού 
των µηχανηµάτων και  οχηµάτων της  Π.Ε. Ευρυτανίας  
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

ΠΟΣΟ 

Φορτηγό ρυµουλκό ΚΗΥ 9370 944,64 
ΣΥΝΟΛΟ  944,64 

 
Σχετ. αριθµ. 1304/18-04-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού της 

944,64 
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Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

2 ∆α̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή µεταφορικών 
µέσων ξηράς για τις ανάγκες της Π.Ε.  Ευρυτανίας. 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

Φορτηγό ρυµουλκό  ΚΑΕ  9370 282,90 
ΣΥΝΟΛΟ  282,90 

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

282,90 

3. ∆α̟άνη για την δηµοσίευση δύο ̟εριλήψεων σε δύο το̟ικές εφηµερίδες, 
Ευρυτανικός Παλµός (76,26 ευρώ) και Ευρυτανικά Νέα (70,11 ευρώ) για 
τις ανάγκες της ∆/νσης Ανά̟τυξης της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Σχετ. αριθµ. 1705/16-05-2013  έγγραφο της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού της 
Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ  0843 

146,37 

       
4. 

∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια θερινών ενδυµάτων για την ατοµική 
̟ροστασία των (21) υ̟αλλήλων (χειριστών-οδηγών) του Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών Έργων της ∆.Τ.Ε της  Π.Ε Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 1705/16-05-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού της Π.Ε 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1421 

6.796,12 

       
5. 

∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια θερινών υ̟οδηµάτων για την  ατοµική 
̟ροστασία των (21) υ̟αλλήλων (χειριστών-οδηγών) του Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών Έργων της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Σχετ. αριθµ. 1705/16-05-2013  έγγραφο της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού της 
Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ  1423 

4.077,67 

6. ∆α̟άνη για αµοιβή για την συντήρηση φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικ/νιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 1705/16-05-2013  έγγραφο της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού της 
Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ  0879 

151,29 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικό̟ουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό όσον αφορά στις δα̟άνες µε α/α 
4 και 5. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 642 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού για  
την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του 
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Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013», στην 
Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 85.617,08 €, µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8681/3-6-2013 
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 31-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων 
του διαγωνισµού για «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. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 85.617,08 €, µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση 
και αξιολόγηση των φακέλων των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων 
αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό για το τµήµα Α΄ και για το τµήµα Β΄ της Προκήρυξης 
στην εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», µε ̟ροσφερόµενη τιµή ανά το̟οθετηµένη 
̟αγίδα 23,500 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 643 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 63146/2065/3-
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: 
1. τη δα̟άνη ̟οσού 17.134,64 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 2713, για ̟ληρωµή 
ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών Μαΐου 2013, 
2. τη δα̟άνη ̟οσού 82.000 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459, για ̟ληρωµή 
του 2ου λογαριασµού του έργου «Περιφερειακός δρόµος Αρτοτίνας» (Ταλάντης), 
3. τη δα̟άνη ̟οσού 17,22 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0841, για δηµοσίευση 
ανακοίνωσης ασφάλισης οχηµάτων ΠΕ Φωκίδας (Γιαννούλη Παναγιώτα), 
4. τη δα̟άνη ̟οσού 149,81 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1699, για ̟ροµήθεια 
σάκων τσιµέντου (Ζωµένου Χρυσούλα), 
5. τη δα̟άνη ̟οσού 867,95  €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά 3 υ̟αλλήλων,  
6. τη δα̟άνη ̟οσού 110,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1723, για ̟ροµήθεια 
ενός σετ feeder για εκτυ̟ωτή και ενός σκληρού δίσκου για υ̟ολογιστή του τµήµατος 
Πληροφορικής (Φανιδάκης), 
7. τη δα̟άνη ̟οσού 64,58 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1311, για ̟ροµήθεια 
υλικών για τα καζανάκια του ∆ιοικητηρίου της ΠΕ Φωκίδας (Πατεράκης-Καλ̟ούζος), 
8. τη δα̟άνη ̟οσού 147,60 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
µελανιών της ∆/νσης Τεχν. έργων (Μεντζενιώτης Αλέξανδρος), 
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9. τη δα̟άνη ̟οσού 60,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0869, για εργασίες στο 
φωτοτυ̟ικό µηχάνηµα της ∆/νσης Τεχν. έργων (Μεντζενιώτης Αλέξανδρος), 
10. τη δα̟άνη ̟οσού 119,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1329, για ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών για το φωτοτυ̟ικό µηχάνηµα Toshiba 350(κύλινδρος hatter-νυχάκια) 
(Μεντζενιώτης Αλέξανδρος), 
11. τη δα̟άνη ̟οσού 252,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
6 µελανοταινιών Μ40 samsung για τις ανάγκες του κτηνιατρικού γραφείου 
Λιδωρικίου (Φανιδάκης Εµµ. & Σια Ε.Τ.Ε). 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 644 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Παράκαµψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. 
Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 7.000.000,00 €.   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 63696/3051/Φ. 
ΕΡΓΟΥ/3-6-2013 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: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Παράκαµψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 7.000.000,00 €, 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 Εύβοιας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να ̟ροβεί 
στη συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 645 
 

ΘΕΜΑ 27ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών & έγκριση 
δα̟άνης και διάθεσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1949/3-6-2013 
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 
Α) Εγκρίνει τη διάθεση ̟ιστώσεων και τις ̟αρακάτω δα̟άνες (ανάληψη υ̟οχρεώσεων 
- δέσµευσης ̟ιστώσεων), ως εξής: 
1. ̟οσό 838,40 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
5244, για αγορά υλικών (̟αγίδες και φεροµόνες) για την εφαρµογή του ̟ρογράµµατος 
γεωργικών ̟ροειδο̟οιήσεων (Έγγραφο ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 7408/15-05-
2013) και ανάθεση στην οικονοµικότερη ̟ροσφορά, 
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2. ̟οσό 166,05 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
843, για την εκτύ̟ωση 30 αυτοκόλλητων ̟ινακίδων για τα µισθωµένα οχήµατα της ΠΕ 
Βοιωτίας ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν α̟ό την ̟ροσεχή θερινή ̟ερίοδο (Έγγραφο Τµήµα 
Πολιτικής Προστασίας 126/13-05-2013), 
3. ̟οσό 289,50 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1321, για αγορά ανταλλακτικών για το ΚΗΥ-6193 αυτοκίνητο (Έγγραφο ∆/νσης 
Μεταφορών 4045/20-05-2013),  
4. ̟οσό 799,50 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1713, για αγορά ενός φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος για τις ανάγκες λειτουργίας του 
τµήµατος Το̟ογραφίας (Έγγραφο ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 7598/16-05-2013) και 
α̟ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη ̟ροσφορά, 
5. ̟οσό 78,72 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά τόνερ - φαξ για τις ανάγκες της ∆/νσης Β/θµιας Εκ̟αίδευσης 
(Έγγραφο Τµ. Πληροφορικής  180/24-05-2013),  
6. ̟οσό 299,90 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά τόνερ εκτυ̟ωτών για τις ανάγκες της ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης 
και της ∆ηµ. Υγείας (Έγγραφο Τµ. Πληροφορικής  183/27-05-2013), 
7. ̟οσό 29.761,06 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9899.01, για ̟ληρωµή λοι̟ών 
δα̟ανών του έργου «Εργασίες νοµής κτηµάτων αγροκτήµατος Αγίου ∆ηµητρίου»,  
8. ̟οσό 40.302,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 519, για ̟ληρωµή 
συµβεβληµένων ιατρών για την έκδοση δι̟λωµάτων, 
9. ̟οσό 600,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
851, για έκδοση ̟ιστο̟οιητικού καλής λειτουργίας τριών ανελκυστήρων α̟ό 
δια̟ιστευµένο φορέα  σύµφωνα µε την ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ28425 ΚΑΙ Της Ευρω̟αϊκής 
οδηγίας 95/16/ΕΚ, 
10. ̟οσό 39,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 3199 ως ε̟ιστροφή στον Μήτρου 
Νικόλαο, ε̟ειδή εξέλει̟αν οι λόγοι για τους ο̟οίους κατεβλήθη το ̟αράβολο  
µεταβίβασης οχήµατος µε το αριθµ.44/31-05-2013 καταθετήριο. 
 
Β) Εγκρίνει τη δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της   
Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΦΟΡ     ΚΑΕ   ΠΟΣΟ 

 1. 
 

Εργασίες ̟ρασίνου στο 
∆ιοικητήριο Λιβαδειάς. 

 071 9459  42.500,00 

2. 
 

Εργασίες µόνωσης δώµατος 
αίθουσας ̟ολλα̟λών  
χρήσεων ∆ιοικητηρίου 
Λιβαδειάς. 

 071 9459  43.200,00 

3. 
 

Υγροµόνωση δώµατος 
κτιρίου της ΠΕ Βοιωτίας στην 
οδό Γιαννιτσών 
(Κτηνιατρεία) 

 071 9459 15.000,00 

4. 
 

Α̟οκατάσταση λάκκων ΕΟ∆ 
(2012) 

 071 9581  95.000,00 

5. Συντήρηση ηλεκτρισµού  071 9771 43.800,00 
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 κόµβων οδικών δικτύων 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 646 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1905/3-6-2013 
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 έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως 
εξής: 
1) ̟οσού 17.000.00 € µε υ̟όλογο τον υ̟άλληλο Καλαντζη Ιωάννη της ∆/νσης ∆/κου-
Οικ/κου για την καταβολή δα̟ανών τηλε̟ικοινωνιακών τελών των υ̟ηρεσιών της 
Π.Ε. Βοιωτίας. Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 31/12/13 και η δα̟άνη θα 
βαρύνει τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 824. 
2) ̟οσού 675,00 € µε υ̟όλογο την υ̟άλληλο Βλάχου Ευφροσύνη της ∆/νσης 
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών για την καταβολή δα̟ανών διακίνησης συνήθους 
αλληλογραφίας των υ̟ηρεσιών της Π.Ε Βοιωτίας. Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού  
ορίζεται η 31/12/13  και η δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 823. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 647 

 
ΘΕΜΑ 29ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄ αριθµ. 482/10-5-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη την α̟ό 3-6-2013 ορθή 
ε̟ανάληψη του υ̟’ αριθµ. 32103/1520/Φ.Έργου/23-4-2013 εγγράφου 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 
∆ιορθώνει την υ̟΄ αριθµ. 482/10-5-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 15/2013) αναφορικά 
µε τη συνέχιση της εργολαβίας του έργου: «Γή̟εδο Σκε̟αστής», Π.Ε. Εύβοιας, ως ̟ρος 
το ̟οσό της σύµβασης, ήτοι 165.865,02 € αντί των 166.165,00 €, ̟ου α̟ό λάθος 
υ̟ολογισµό του ̟οσοστού της έκ̟τωσης ανεγράφη στην υ̟΄αριθµ. 
32103/1520/Φ.Έργου/23-4-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας. 
Κατά τα λοι̟ά ισχύει  η υ̟΄ αριθµ. 482/10-5-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 648 
 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Α̟οκατάσταση οδού Ιστιαίας – Βουτά 
Ν.Α. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.500.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 63883/3065/Φ. 
Έργου/3-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
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Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση οδού Ιστιαίας – Βουτά Ν.Α. Εύβοιας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 2.500.000,00 €, 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 Εύβοιας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να ̟ροβεί 
στη συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 649 
 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 63793/2658/3-
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 
Εγκρίνει:  
1. τη διάθεση ̟οσού 290,67 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1512, για ̟ληρωµή 
κοινοχρήστων της ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης (Έγγρ. 5101/21-5-13 ∆/νση Α/θµιας 
Εκ̟αίδευσης Εύβοιας),  
2. τη διάθεση ̟οσού 780,29 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Ιανουαρίου – 
Α̟ριλίου 2013 (Έγγρ. 7021/22-5-13 ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής), 
3. τη διάθεση ̟οσού 2.499,36 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0844,  
για την ε̟ανεκτύ̟ωση χιλίων (1.000) τουριστικών τσαντών (Έγγρ. 3381/27-5-13 ∆/νσης 
Ανά̟τυξης), 
4. τη διάθεση συνολικού ̟οσού 6.522,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 
ΚΑΕ 0843, για ε̟ανεκτύ̟ωση τουριστικών εντύ̟ων και χαρτών στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος τουριστικής ̟ροβολής 2013 για: α) ε̟ανεκτύ̟ωση 1.000 τουριστικών 
εντύ̟ων ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ̟οσού 1.599,00 € µε Φ.Π.Α., β) 
ε̟ανεκτύ̟ωση 1.000 τουριστικών εντύ̟ων ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ – ΑΓΓΛΙΚΟ ̟οσού 
1.599,00 € µε Φ.Π.Α., γ) ε̟ανεκτύ̟ωση 1.000 εντύ̟ων «30 ορειβατικά µονο̟άτια» - 
Ελληνικό & Αγγλικό ̟οσού 1.968,00 € µε Φ.Π.Α., και δ) ε̟ανεκτύ̟ωση 2.000 χαρτών 
̟οσού 1.356,00 € µε Φ.Π.Α. (Έγγρ. 3380/27-5-13 ∆/νση Ανά̟τυξης),  
5. τη διάθεση ̟οσού 590,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861, για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών για τα ΚΗΗ 6117 και ΜΕ 92348 οχήµατα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(Έγγρ. 60219/2886/27-5-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
6. τη δηµοσίευση ̟ερίληψης διακήρυξης του έργου «Μέτρα ̟ροστασίας οδού Κύµη – 
Μαλετιάνοι και ̟ρος Μετόχι» στις εφηµερίδες: α) Ευβοϊκός Τύ̟ος ̟οσού 164,82 € µε 
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Φ.Π.Α, β) τα Νέα ̟οσού 53,14 € µε Φ.Π.Α, γ) ∆ηµο̟ρασιακά Νέα ̟οσού 227,55 € µε 
Φ.Π.Α, δ) Καθηµερική Εύβοια ̟οσού 184,50 € µε Φ.Π.Α, ε) Πανευβοϊκό Βήµα ̟οσού 
313,65 € µε Φ.Π.Α α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0841 (Έγγρ. 60627/2204/27-5-
13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
7. τη διάθεση ̟οσών 104,55 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) και 374,00 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321), 
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών 
συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΖΚΤ 1111 όχηµα της ∆/νσης Τεχνικών ΄Εργων, (Έγγρ. 
61540/2938/29-5-13, 61542/2939/29-5-13 ∆/νσης Τεχνικών ΄Εργων), 
8. τη διάθεση ̟οσού 548,58 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1699, για 
̟ροµήθεια λευκού χρώµατος διαγράµµισης ̟ίστας εξετάσεως δικύκλων (έγγρ. 
62623/16203/31-5-13 ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών), 
9. τη διάθεση ̟οσού 209,10 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1111, για 
̟ροµήθεια µελάνης φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος CANNON 1133A Image Runner του 
ΚΕ∆∆Υ (Έγγρ. 141/29-5-13 Κέντρο ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης & Ν. Εύβοιας -
ΚΕ∆∆Υ ) 
10. τη διάθεση ̟οσού  251,00 €  µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0823,      

για υ̟ηρεσίες courier µηνός Μαΐου 2013  
11. τη διάθεση ̟οσών 216,48 € µε Φ.Π.Α.  (ΚΑΕ 0861) και 231,38 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321), 
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών 
συντήρησης και ε̟ισκευής για τα ΚΗΙ 8850, ΚΗΗ 4805 οχήµατα της Π.Ε Εύβοιας,  
12. τη διάθεση ̟οσού 103,81 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 4805 αυτοκίνητο της Π.Ε Εύβοιας.  
 
Μετά α̟ό ̟ρόταση του Προέδρου α̟οσύρεται η δα̟άνη ̟ου αναγράφεται στην υ̟’ 
αριθµ. 63793/2658/3-6-2013 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Εύβοιας µε α/α 11. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 650 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση 
οδού ̟ρος Ζωοδόχο Πηγή Γυµνού», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
64100/3068/Φ.ΕΡΓΟΥ/4-6-2013 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 κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει το α̟ό 27-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του 
έργου: «Βελτίωση οδού ̟ρος Ζωοδόχο Πηγή Γυµνού», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 €. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εργολη̟τική ε̟ιχείρηση 
«Παλαιολόγου Χριστίνα», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση δύο τοις εκατό (2%). 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 651 
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ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση 
– συντήρηση δρόµου µετά το θέατρο ∆.∆. Σέττας Αµαρύνθου», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
64107/3069/Φ.ΕΡΓΟΥ/4-6-2013 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 κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει το α̟ό 27-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του 
έργου: «Βελτίωση – συντήρηση δρόµου µετά το θέατρο ∆.∆. Σέττας Αµαρύνθου», Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 €. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «∆οµικά 
Υλικά ΚΑΤ/ΚΗ ΕΠΕ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση δύο τοις εκατό (2%). 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 652 
 
ΘΕΜΑ 34ο: 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. 2879/4-6-2013 
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 ̟ληρωµή δα̟ανών ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για 
την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 

 
1 Συντήρηση και ε̟ισκευή όλων των οχηµάτων και 

µηχανηµάτων της ΠΕ Φθιώτιδας  ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861 
15.000,00 

2 ∆έσιµο των εφηµερίδων «Λαµιακός Τύ̟ος» έτους 2012,  
σε τόµους, για το Γραφείο Περιφερειάρχη  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ  1121 

370,00 

3 Προµήθεια χρήσης για δύο FAX µία ISDN γραµµή µε ένα 
MSN νούµερο µε ̟άγιο κόστος  40,58 €  ανά δίµηνο 
 ΕΦ 01073 ΚΑΕ  0824 

243,48 

4 Για την ενεργο̟οίηση των FAX ά̟αξ ̟οσό  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0824 

35,00 

5 Κατασκευή και το̟οθέτηση ̟ινακίδων της ∆/νσης 
Οικονοµικού ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899 

984,00 

6 Υ̟ερωριακή α̟ασχόληση όλων των υ̟αλλήλων της ΠΕ 
Φθιώτιδας  ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0511 

100.000,00 

7 Μετεγκατάσταση του εξο̟λισµού του Φορέα ADSL Σύζευξις  
µε Κωδικό Φορέα ΥΠ5-ΦΘΙΩΤ-3427 α̟ό την οδό Θερµο̟υλών 

123,00 
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60 στην Πλ Ελευθερίας 3 
8 Αµοιβή δικαστικών ε̟ιµελητών για ε̟ιδόσεις της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0871 
3.000,00 

9 Πληρωµή ειδικών αµοιβών για υ̟ηρεσίες στην ΠΕ Φθιώτιδας 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899 

5.000,00 

10 Προµήθεια συσκευής FAX  για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1725 

300,00 

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

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. 3.775,33 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

2 ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. 3.070,21 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

3 ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. 1.145,82 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

4 Πα̟αδάµ Παναγιώτης 1.748,11 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

5 Μαλαβέτας Ιωάννης 2.541,37 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

6 Μ̟εκερίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. 2.600,13 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

7 Ι.Κ.Στεργίου & ΣΙΑ Ο.Ε. 2.570,75 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

8 Μ̟εκερίδης Ζαφείρης 1.819,30 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

9 Πα̟ανικολάου Χρήστος 1.028,30 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

10 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 21.131,85 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2012 

11 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ  234.761,63 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2012 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 653 

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

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2890/4-6-2013 
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 
Eγκρίνει τη δα̟άνη και τη διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, 
των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
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Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε 

1 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο Οδικό ∆ίκτυο του 
Νοµού  

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 9.035,58 9459 

2 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο Οδικό ∆ίκτυο του 
Νοµού  

Παρηγόρη – Πα̟αδηµητρίου 
Σοφία 

20.491,80 9459 

3 1η  εντολή «Συµ̟ληρωµατικές εργασίες 
τουαλετών Λυκείου Αταλάντης» 

Κ/Ξ Π. Προβό̟ουλος – Α. 
Μαλιάγκας 

20.340,62 9483 

4 4η εντολή «Μελέτη κατασκευής γέφυρας στον 
̟οταµό Ενι̟̟έα του ε̟αρχιακού δρόµου 
Μακρολίβαδου - Φιλιαδώνας» 

Μαργαρίτη – Κατείνα Σοφία, 
Τσόλης Αλέξανδρος, Παρθένιος 
Παναγιώτης, Στρατάκου 
Φωτεινή, Λ. Νικολάου & 
συνεργάτες ΕΕ 

5.129,33 9362 

5 3η εντολή «Πεζοδρόµηση – διαµόρφωση οδού 
̟ρος αθλητικό κέντρο & Βυζαντινό µουσείο 
∆ήµου Μαλεσίνας» 

Ανδρέας Πρασσάς 22.760,83 9459 

6 20η εντολή «Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι – 
Γραµµένη Οξυά» 

Κ/Ξ ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – 
ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ 

51.103,77 9453 

7 7η εντολή «∆ρόµος Περιβόλι – Μάρµαρα & 
δρόµος Αργύρια – Κολοκυθιά» 

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 10.679,60 9453 

8 3η εντολή «Εκούσιος αναδασµός 
αγροκτήµατος ∆∆ Σφάκας τ. ∆. Ελάτειας» 

Γραφείο µελετών Στ. 
Ζαχαρό̟ουλου & συνεργατών 
ΕΕ (ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ) , Ε. 
ΠΑΠΑΝΗΣ-Π.ΧΟΥΡ∆ΑΚΗΣ & 
συνεργάτες (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΕ), 
Κατσόγιαννος ∆ηµήτριος, 
∆ελιχά Ευµορφία 

6.570,00 9451 

9 1η εντολή «∆ίκτυο άρδευσης στην ̟εριοχή 
Βαθύκοιλου του ∆. Στυλίδας» 

Παναγιώτης Προβό̟ουλος 26.284,20 9773 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 654 

 
ΘΕΜΑ 36ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για υ̟εράσ̟ιση της ̟ρώην διευθύντριας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Ν.Α. Βοιωτίας στο Τριµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2029/4-6-2013 
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 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Λιβαδειάς κ. Ηρακλή Τσάγκα (Καραγιαννο̟ούλου 22, τηλ. 2261026726, Τ.Κ. 32100 - 
Λιβαδειά), στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο 
Τριµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων Ευβοίας, στη δικάσιµο της 11-6-2013 ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, και να υ̟ερασ̟ισθεί την κ. Ελένη Πορτάλιου, ̟ρώην ∆ιευθύντρια 
της  ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών της Ν.Α. Βοιωτίας, στην υ̟όθεση Μαρίας Μάργαρη, 
η ο̟οία τραυµατίστηκε σε τροχαίο ̟ου έγινε στη διασταύρωση Aγροτικής οδού µε 
Ε̟αρχιακή οδό στην ̟εριοχή Θηβών, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας 
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ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για 
την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας».    

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.  

Ε̟ίσης, ο κ. Καραΐσκος δήλωσε ότι βασικές ̟ροϋ̟οθέσεις για την νοµική στήριξη 
των υ̟αλλήλων των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι η υ̟οβολή 
αίτησης α̟ό τον ενδιαφερόµενο υ̟άλληλο στον Περιφερειάρχη και η θετική εισήγηση 
της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία α̟οφασίζει ε̟ί του αιτήµατος. Οι ̟αρα̟άνω ̟ροϋ̟οθέσεις δεν 
συντρέχουν στην συγκεκριµένη υ̟όθεση. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 655 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού του 
έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική 
Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 

Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον εισηγητή 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟άνης α̟όδοσης φόρου δωρεάς ακινήτου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1951/31-5-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δα̟άνη ̟οσού 179,32 € (εκατόν εβδοµήντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο 
λε̟τών), για την ̟ληρωµή α̟όδοσης φόρου δωρεάς ακινήτου ̟ου ̟εριήλθε στην Π.Ε. 
Ευρυτανίας, στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0899. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 656 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. α) οικ. 153/24-
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5-2013, β) 388/30-5-2013 & γ) 363/31-5-2013 έγγραφα των γραφείων 
Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία 
και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. µετακινήσεις του Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κ. 
Γεώργιου Μουλκιώτη, ως εξής: 
α) 15-4-2013 στην Αθήνα, σε σύσκεψη στο Υ̟ουργείο Υγείας 
β) 22-4-2013 στην Λαµία, σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής 
γ) 25-4-2013 στην Λαµία, σε συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συµβουλίου 
δ) 23-5-2013 στην Λαµία σε σύσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
ε) 27-5-2013 στην Λαµία, σε συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συµβουλίου 
2. τις µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας κ. Γιώτας Γαζή, ως εξής: 
-Τρίτη 7/5/ 2013.Αθήνα Υ̟ουργείο Γεωργίας 
-Παρασκευή 10 /5/2013 23 Λαµία  
-Παρασκευή 24/5/2013 .Υ̟ουργείο Πολιτισµού 
-Τρίτη 28/5/2013 Αθήνα .Υ̟ουργείο Γεωργίας 
3. τις µετακινήσεις του Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, κ. 
Βασιλείου Καραµ̟ά, ως εξής: 
- Στις 14-05-2013 στην Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
- Στις 16-05-2013 στην Αθήνα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
- Στις 20-05-2013 στην Αθήνα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
- Στις 27-05-2013 στην Λαµία (συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου) 
- Στις 30-05-2013 στο Ρα̟τό̟ουλο Ν. Ευρυτανίας (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 657 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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     Περικλής Καραΐσκος    Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα 
    Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
    Γεώργιος Μ̟αντούνας 
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    Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 
    Θωµάς Τουσιάδης 

Γεώργιος Ζιώγας 
Γεώργιος Γκικό̟ουλος     
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