
                                                                                                                                                                                     
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ              
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  117755  ττοουυ  νν..33885522//22001100  
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

         της 24ης Α̟ριλίου 2014 
        Αριθµός Πρακτικού 12 

  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 24 Α̟ριλίου 2014, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 08:30 ̟.µ., συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-1-
2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υ̟ό την 
Προεδρία του Αντι̟εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Γεωργίου 
Μουλκιώτη, ο ο̟οίος ορίσθηκε µε την υ̟’ αριθ. 110641/2650/1-10-2013 Α̟όφαση 
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος (Α∆Α ΒΛΛ47ΛΗ-ΡΜΩ) και δυνάµει της υ̟΄ αριθµ. οικ. 
667/17-04-2014 ̟ρόσκλησης 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 ̟ρακτικών 10/07-04-2014 και 11/14-04-2014 της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την 
κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των 
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, έτους 2014», ̟ροϋ̟ολογισµού 
85.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του 
ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης, ̟ροϋ̟ολογισµού 
73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «Άµεσες 
εργασίες υ̟οστήριξης ̟αλαιού γεφυριού ε̟ί του Βοιωτικού Κηφισού», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 43.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώ̟ιον του Μονοµελούς Εφετείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο (2) ατόµων για την κάλυψη ε̟οχικών ή ̟αροδικών 
αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«∆ιευθέτηση όµβριων υδάτων δρόµου Σ̟ίθα – Κάτω Ποταµιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «∆ια̟λατύνσεις, Τεχνικά και Ασφαλτόστρωση ε̟αρχιακού 
οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι – Γαύρος (Β΄ φάση)», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας και ανάθεση 
νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2013 – 2014, σχολικών 
µονάδων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Εξέταση ένστασης του αναδόχου της µελέτης «Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Αυλώνος Ν. Εύβοιας», 
̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 272.131,98 € µε Φ.Π.Α., κατά του αριθµ. 31/21-01-2014 
εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού – Τµήµα Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Εξέταση ενστάσεων κατά του ̟ρακτικού Ι της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για 
την ανάθεση της µελέτης «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων (ΣΜΠΕ) 
ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 
41.811,39 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟ρακτικού 4 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 184.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 414/7-04-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης – δέσµευση 
̟ίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 48η Πανελλήνια 
Έκθεση Λαµίας. 
  
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 
εξωτερικού υδραγωγείου Μαλεσίνας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.391.730,04 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση – βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα - Θήβα – Λιβαδειά στο τµήµα α̟ό 
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διασταύρωση ̟ρος ΚΕΠΒ έως κόµβο Πυρί», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση συµ̟ληρωµατικού ̟οσού για την κάλυψη της δα̟άνης ̟ου 
̟ροέκυψε α̟ό τη µεταφορά του τουριστικού υλικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στην τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. της Μόσχας (Ρωσία) ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε α̟ό 19 
έως 22-03-2014. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη 
κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Περιβολιού Ξυνιάδας», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 121.829,54  €, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση κατανοµής της ε̟ιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών 
δα̟ανών των Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου των υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την οικονοµική συµµετοχή της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην συνδιοργάνωση του ∆ιεθνούς Σεµιναρίου 
∆ιαιτησίας CORE. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 328/17-03-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης - δέσµευση 
̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης της 32897/1890/18-3-2014 σύµβασης µεταφοράς 
µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε. Φωκίδας», ̟εριόδου 2014, 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια µελανιών (TONER) για τους εκτυ̟ωτές, τα φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα και 
συσκευές φαξ, για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
καθαριότητα των κτιρίων ̟ου στεγάζονται οι υ̟ηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης και δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του 
υ̟οέργου 2 «Κατασκευή εναλλακτικής όδευσης (by pass) τµήµατος αγωγών ιατρικών 
αερίων Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας, εκτός του κτιρίου ΙΙ του ̟ρώην Σανατορίου» της 
̟ράξης «Ενίσχυση του φέροντος οργανισµού του υ̟άρχοντος κτιρίου - διαρρυθµίσεις - 
αντικατάσταση στέγης - κουφωµάτων και ένταξη του στο νέο συγκρότηµα» (κωδ. ΟΠΣ 
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309009), ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευσης ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια εξο̟λισµού για 
την ζωντανή αναµετάδοση των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και της 
Ε̟ιτρο̟ής Περιβάλλοντος στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Live-
Streaming).  
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ̟αράτασης της συµβατικής ̟ροθεσµίας της µελέτης του έργου: 
«Μελέτη ε̟έκτασης αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆ήµου Εχιναίων», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 119.416,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση διακήρυξης και των λοι̟ών συµβατικών τευχών                
δηµο̟ράτησης του  έργου: «Οδός ∆ιασταύρωση  ∆ιστόµου – ∆αύλειας έως Σύνορα 
Nοµού Ν.Α Βοιωτίας -  Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Νοµού Βοιωτίας - Συντήρηση του Εθνικού 
Οδικού ∆ικτύου Π.Ε Βοιωτίας» χρήσης 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 4.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 32ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής της  δηµο̟ρασίας του έργου: «Οδός 
Νεοχωράκι - Τανάγρα (Β Φάση) α̟ό 7+800 έως 12+600», Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού  7.500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 
«Γεωτεχνικές εργασίες – Έρευνες των µελετών της ΣΑΜ 540», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 295.500,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α..       
 
ΘΕΜΑ 35ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 13/10-02-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - έγκριση ̟ρακτικών δηµο̟ρασίας και 
κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα οδικού δικτύου ̟ρος Γοργιανάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού  40.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Γέφυρα Κρικελλιώτη ̟οταµού – 
∆οµνίστα – Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 431/7-04-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης ̟ληρωµής δα̟άνης για την 
̟αροχή υ̟ηρεσιών – µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρίκελλο - 
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∆οµνίστα – όρια Ν. Αιτ/νιας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση 4ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση α) της τριµηνιαίας έκθεσης ∆΄ τριµήνου έτους 2013 της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και β) του ̟ίνακα 5β «Στοχοθεσία οικονοµικών 
α̟οτελεσµάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
(Ο.Π.∆.). 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση α) της τριµηνιαίας έκθεσης Α΄ τριµήνου έτους 2014 της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και β) του ̟ίνακα 5β «Στοχοθεσία οικονοµικών 
α̟οτελεσµάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
(Ο.Π.∆.). 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δα̟ανών για την ̟ροµήθεια υλικού, υ̟ηρεσιών και εξο̟λισµού 
για τη διενέργεια των ̟ροσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την 
ανάδειξη των µελών του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου της 18ης & 25ης Μαΐου 2014 καθώς 
και για την έκδοση των εκλογικών α̟οτελεσµάτων στην Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Γή̟εδο Αγ. Λουκά 
∆ήµου Ταµυναίων (Χλοοτά̟ητας και Α̟ο̟εράτωση Α̟οδυτηρίων), Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 560.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών 
των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκ̟αίδευσης, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014 – 2015. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
µεταφορά αντικειµένων - ταχυµεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης του έργου «Συντήρηση - α̟οκατάσταση 
ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και 
ε̟αρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας»  ̟ροϋ̟ολογισµού 1.600.000 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δα̟άνης για τον εορτασµό της ε̟ετείου της ιστορικής µάχης στο 
Χάνι της Γραβιάς, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση 
Εθνικού ∆ικτύου», Π.Ε Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 400.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής 
Καραΐσκος, Γεώργιος Πα̟αργύρης, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας 
(α̟ουσίαζε κατά τη συζήτηση του έκτακτου θέµατος και των θεµάτων 1-3 της ηµερήσιας 
διάταξης), Αναστάσιος Χρονάς, και Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος (α̟ουσίαζε κατά τη 
συζήτηση του έκτακτου θέµατος και των θεµάτων 1-11 της ηµερήσιας διάταξης). Α̟ό τη 
συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, α̟ουσίαζε το τακτικό µέλος Θωµάς Τουσιάδης και 
το ανα̟ληρωµατικό µέλος αυτού. 
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος 
Μουλκιώτης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η κ. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, 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 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
2. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµ-
µατισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
3. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
4. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, 
5. Ελένη Πολυζώη, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φωκίδας. 

ΑΔΑ: ΒΙ0Ε7ΛΗ-Σ6Ρ



 7

 
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθεί το ̟αρακάτω θέµα, ως έκτακτο: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1394/25-11-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και 
α̟οφάσισε το ̟αρα̟άνω θέµα να συζητηθεί ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 440 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1394/25-11-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 2086/17-
04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 1394/25-11-2013 α̟όφασή της, ως ̟ρος τον ΚΑΕ ̟ου θα 
βαρύνει η δα̟άνη των νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, α̟ό 
το εσφαλµένο «ΚΑΕ 0871» στο ορθό «ΚΑΕ 0821». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 441 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικών 10/07-04-2014 και 11/14-04-2014 της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 10/07-4-2014 και 11/14-04-2014 ̟ρακτικά 
συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 442 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
45391/2511/15-04-2014 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 08-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», συνολικού 
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̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το ο̟οίο δεν υ̟οβλήθηκε καµία 
̟ροσφορά α̟ό ενδιαφερόµενη ε̟ιχείρηση, ο̟ότε κι ο διαγωνισµός κρίθηκε άγονος, 
2. την συνέχιση του διαγωνισµού µε την διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης εκ νέου για 
την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων, ̟ροκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 
Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
 Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 443 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την 
κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των 
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, έτους 2014», ̟ροϋ̟ολογισµού 
85.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
44770/2481/15-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 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. 2/07-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το 
εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευβοίας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, έτους 2014», 
̟ροϋ̟ολογισµού 85.000,00€ µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση της µοναδικής 
οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟ου κατατέθηκε α̟ό την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.)». 
2. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ 

Α.Ε.)», διότι κρίνει συµφέρουσα και σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης την 
κατατεθείσα ̟ροσφορά της, ̟ου ανέρχεται συνολικά στο ̟οσό των 84.921,40€ µε 
Φ.Π.Α..  
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την ̟ροσκόµιση στην ε̟ιτρο̟ή 
διαγωνισµού α̟ό την ̟ροαναφερθείσα εταιρεία των δικαιολογητικών της ̟αρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 444 
 

Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Μ̟αντούνας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του 
ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης, ̟ροϋ̟ολογισµού 
73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
45577/2522/16-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Εύβοιας ̟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 

1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 1/09-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υ̟ηρεσιών της 
Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης, 
̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων αναδόχων. 
2. Κάνει α̟οδεκτές τις ̟ροσφορές των ̟αρακάτω συµµετεχόντων: 
- «ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε.», 
- «IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΕΠΕ», 
- «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ - Γενικό Συνεργείο Καθαρισµού "ΤΟ ΛΑΜΠΙΚΟ"». 
3. Α̟οκλείει α̟ό τον διαγωνισµό την ε̟ιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΑ Ν. ΚΑΡΑΜΠΑ – 
Υ̟ηρεσίες Γενικού Καθαρισµού και εργολάβου καθαριότητας», για τους λόγους ̟ου 
αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω ̟ρακτικό. 
4. Εγκρίνει τη συνέχιση του διαγωνισµού µε τους τρεις ̟αρα̟άνω συµµετέχοντες στο 
ε̟όµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι «άνοιγµα οικονοµικών ̟ροσφορών» για την 
ανάδειξη µειοδότη. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για εργολαβία”. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 445 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «Άµεσες 
εργασίες υ̟οστήριξης ̟αλαιού γεφυριού ε̟ί του Βοιωτικού Κηφισού», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 43.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
39268/2758/02-04-2014 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: «Άµεσες εργασίες υ̟οστήριξης ̟αλαιού γεφυριού ε̟ί 
του Βοιωτικού Κηφισού», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 43.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε 
̟ρόχειρο διαγωνισµό, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη ̟οσού 43.000,00 € µε  Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει τον διαγωνισµό. 

 
   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 446 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώ̟ιον του Μονοµελούς Εφετείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 162/2-04-2014 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας ̟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 
Ι. Να ασκηθεί α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ενώ̟ιον του Μονοµελούς 
Εφετείου Λαµίας, έφεση κατά υ̟΄αριθµ. 3/2013 οριστικής α̟όφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Ευρυτανίας (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών). 
ΙΙ. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον κ. Νικόλαο 
Καρφή, δικηγόρο Καρ̟ενησίου, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 5, ̟ροκειµένου να 
ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως της εφέσεως και εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας» στο Μονοµελές Εφετείο Λαµίας, στη δικάσιµο ̟ου θα οριστεί,  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».    
ΙΙΙ. Το ύψος της αµοιβής του εντολοδόχου δικηγόρου καθορίζεται σύµφωνα µε το ̟οσό 
αναφοράς του γραµµατίου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Καρ̟ενησίου ̟λέον Φ.Π.Α. και 
έξοδα.  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν συµφωνεί µε τον διορισµό δικηγόρου. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 447 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο (2) ατόµων για την κάλυψη ε̟οχικών ή ̟αροδικών 
αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 755/02-04-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 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 την δα̟άνη ̟οσού 21.400,00 € για την ̟ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, δύο (2) ατόµων 
κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων και ΥΕ Εργατών, για την κάλυψη ε̟οχικών ή ̟αροδικών 
αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας, σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 
 

Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

073 0342 
Αµοιβές ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά 
(συµ̟εριλαµβάνεται και το ε̟οχικό ̟ροσω̟ικό) 

16.700,00 € 

073 0352 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά 
(συµ̟εριλαµβάνεται και το ε̟οχικό ̟ροσω̟ικό) 

4.700,00 € 

Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 448 
 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«∆ιευθέτηση όµβριων υδάτων δρόµου Σ̟ίθα – Κάτω Ποταµιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 723/03-04- 
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «∆ιευθέτηση όµβριων υδάτων δρόµου Σ̟ίθα – Κάτω 
Ποταµιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ̟ρόχειρο 
διαγωνισµό, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,  
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει 
τον διαγωνισµό. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 449 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «∆ια̟λατύνσεις, Τεχνικά και Ασφαλτόστρωση ε̟αρχιακού 
οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι – Γαύρος (Β΄ φάση)», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 733/04-04-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1/18-03-2014 και 1α/28-03-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «∆ια̟λατύνσεις, Τεχνικά και Ασφαλτόστρωση ε̟αρχιακού 
οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι – Γαύρος (Β΄ φάση)», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
250.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων 
αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του ανωτέρω έργου στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ», ̟ου ̟ροσέφερε 
έκ̟τωση τριάντα οκτώ τοις εκατό και είκοσι τέσσερα εκατοστά (38,24 %). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 450 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 1352/04-04-
2014, 1465/10-04-2014 και 1530/15-04-2014 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 
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Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής:  
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 10η εντολή ̟ληρωµής του έργου: 
«Οδός Βαρβαριάδα – Άγραφα Ν.Α. 

Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9453 

Κ/ΞΙΑ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- 

∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ 
492.000,00€ 

2 10ος λογαριασµός του έργου:  
«Κτηριακές εγκαταστάσεις 

ε̟έκτασης Γ.Ν. Καρ̟ενησίου» 
Κ.Α.Ε. 9475 

Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε. 37.266,70€ 

3 1η εντολή ̟ληρωµής του έργου: 
«Ολοκλήρωση εγκιβωτισµού 
χειµάρρου Χόλιανης ∆υτικής 

Φραγκίστας» 
Κ.Α.Ε. 9779 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε∆Ε. 

29.341,45€ 

 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 451 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας και ανάθεση 
νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2013 – 2014, σχολικών 
µονάδων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
41509/2298/08-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 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) το α̟ό 7-04-2014 ̟ρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων 
των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, ̟ου αφορά στην ανάθεση ενός νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών 
σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2013 – 
2014, 
β) το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης. 
2. Αναθέτει το δροµολόγιο Λουκίσια – Ειδικό Σχολείο και ε̟ιστροφή, µε κωδικό 565, 
στον Νικόλαο Χατζηµαργαρίτη, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2225, µε ηµερήσιο κόστος 30,00 €, 
ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 
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Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΚΩ∆ 

∆ΡΟΜ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΛΟΥΚΙΣΙΑ – ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

565 ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

30,00 

 
Η σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί α̟ό την εν λόγω ανάθεση, θα έχει διάρκεια έως 30-6-
2014. 
Η συνολική δα̟άνη της ως άνω σύµβασης και ύστερα α̟ό την έκ̟τωση ̟ου δόθηκε,  
λαµβανοµένου υ̟όψη του υ̟όλοι̟ου του σχολικού έτους 2013-2014 και τις ηµέρες 
λειτουργίας των σχολείων (38), µέχρι 30-6-2014, ανέρχεται στο ̟οσό των 1.288,20 € 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821. 

 
   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 452 
 
Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Κωνσταντίνος 
∆ασκαλό̟ουλος. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Εξέταση ένστασης του αναδόχου της µελέτης «Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Αυλώνος Ν. Εύβοιας», 
̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 272.131,98 € µε Φ.Π.Α., κατά του αριθµ. 31/21-01-2014 
εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού – Τµήµα Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
    Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Εξέταση ενστάσεων κατά του ̟ρακτικού Ι της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για 
την ανάθεση της µελέτης «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων (ΣΜΠΕ) 
ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 
41.811,39 € µε Φ.Π.Α.. 
 

Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο. 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟ρακτικού 4 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 184.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1850/09-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 4/08-03-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 184.500,00 € µε 
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Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων 
̟ροµηθευτών. 
2. Αναδεικνύει µειοδότη τον κ. Ανδρέα Σ̟. Μ̟έτση, ο ο̟οίος ̟ροσέφερε την 
χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών της γραφικής ύλης, σύµφωνα 
µε τους όρους της ̟ροκήρυξης, ήτοι 95.016,89 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την ̟ροσκόµιση α̟ό τον αναδειχθέντα 
µειοδότη των δικαιολογητικών κατακύρωσης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην αριθµ. 6791/31-
12-2013 διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 453 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 414/7-04-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης – δέσµευση 
̟ίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 48η Πανελλήνια 
Έκθεση Λαµίας. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 137/09-04- 
2014 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Τρο̟ο̟οιεί την υ̟΄αριθµ. 414/7-04-2014 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης δα̟άνης – 
δέσµευση ̟ίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 48η 
Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας ως ̟ρος τη συνολική εγκριθείσα δα̟άνη, ̟ου 
διαµορφώνεται στο τελικό ̟οσό των δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν ̟ενήντα ευρώ (18.150 
€) αντί του ̟οσού 12.690,00 €, ̟ου είχε εγκριθεί µε την ̟ροαναφερθείσα α̟όφαση της 
ε̟ιτρο̟ής. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 454 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 
εξωτερικού υδραγωγείου Μαλεσίνας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.391.730,04 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
42482/1695/09-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση της συνολικής ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου: 
«Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου Μαλεσίνας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.391.730,04€ 
µε Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας "ΒΙΚΟ Α.Ε.Τ.Ε.", έως 30-09-2014, χωρίς υ̟αιτιότητα του 
αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 455 
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση – βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα - Θήβα – Λιβαδειά στο τµήµα α̟ό 
διασταύρωση ̟ρος ΚΕΠΒ έως κόµβο Πυρί», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
41568/1659/09-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  

Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υ̟όψη την κωλυσιεργία του 
ΟΤΕ, για να άρει εµ̟όδια και εγκαταστάσεις του, ώστε να υ̟άρχει άνεση εκτέλεσης 
εργασιών στην εν λόγω οδό, αλλά και τα όσα ανέφερε ο κ. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, 
Προϊσταµένος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σχετικά µε την ύ̟αρξη κονδυλίων για το έργο και ειδικά  ότι “στον ΚΑΕ του 
έργου υ̟άρχουν κατατεθειµένα χρήµατα” η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συνολικής ̟ροθεσµίας εκτέλεσης 
εργασιών του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα - Θήβα – 
Λιβαδειά στο τµήµα α̟ό διασταύρωση ̟ρος ΚΕΠΒ έως κόµβο Πυρί», ̟ροϋ̟ολογισµού 
2.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., κατά έξι (6) µήνες, δηλαδή µέχρι 31-10-2014, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ̟αρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 
2. Να ασκηθούν, µετά α̟ό ̟ρόταση του Προέδρου, τα νόµιµα µέσα κατά του Ο.Τ.Ε., 
για να ε̟ανεισ̟ραχθεί το ̟οσό το ο̟οίο καταβάλλει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,  
για εκτελούµενες εργασίες, για τις ο̟οίες έχει ευθύνη και υ̟οχρέωση εκτέλεσης ο Ο.Τ.Ε. 
Α.Ε. και διορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον κ. 
Ευθύµιο Καραΐσκο, Νοµικό Σύµβουλο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
̟ροκειµένου να ̟ροβεί στις α̟αραίτητες ενέργειες  άσκησης σχετικής αγωγής.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 456 
 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση συµ̟ληρωµατικού ̟οσού για την κάλυψη της δα̟άνης ̟ου 
̟ροέκυψε α̟ό τη µεταφορά του τουριστικού υλικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στην τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. της Μόσχας (Ρωσία) ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε α̟ό 19 
έως 22-03-2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1903/10-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος για την ε̟όµενη συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, ̟ροκειµένου η αρµόδια υ̟ηρεσία να ̟ροσκοµίσει αναλυτική 
έκθεση µε εκκαθάριση του λογαριασµού, ως και µε αιτιολογηµένη αναφορά για τις 
ε̟ι̟λέον α̟αιτηθείσες δα̟άνες, στα ̟λαίσια της τουριστικής έκθεσης Μ.Ι.Τ.Τ. της 
Μόσχας (Ρωσία).    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 457 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη 
κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Περιβολιού Ξυνιάδας», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 121.829,54  €, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
43275/3154/10-04-2014 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 για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη κατασκευής 
αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Περιβολιού Ξυνιάδας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟οσού 97.465,00  € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι ̟οσού 119.881,95 € 
συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης του Φ.Π.Α.. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 458 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση κατανοµής της ε̟ιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών 
δα̟ανών των Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 244/07-04-
2014 εισήγηση του αρµόδιου Περιφερειακού Συµβούλου κ. Παναγιώτη Παρχαρίδη 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “τα χρήµατα είναι ̟ολύ λίγα” και ζήτησε 
“ενιαία χρηµατοδότηση α̟ό τον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό”. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης για την ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής, ̟ροκειµένου το θέµα να ε̟ανέλθει µε ̟ληρέστερη και αναλυτικότερη 
εισήγηση, κυρίως ως ̟ρος τον αριθµό των ατόµων ̟ου σήµερα εξυ̟ηρετούν 
̟ραγµατικά  τα συγκεκριµένα Προνοιακά Ιδρύµατα. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 459 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου των υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1913/11-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 09-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και της οικονοµικής - τεχνικής ̟ροσφοράς ̟ου ̟ροσκόµισε ο µοναδικός 
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υ̟οψήφιος ̟ροµηθευτής, ήτοι η εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ. Ε.Π.Ε.» 
2) Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.», µε δ.τ. «CAR CENTER 
HALKIA – Μ.Ε.Π.Ε.», η ο̟οία ̟ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή µετά και την 
δια̟ραγµάτευση ανά είδος ελαστικών, ό̟ως αυτά ̟εριγράφονται στον ̟αρακάτω 
̟ίνακα και καλύ̟τουν τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της διακήρυξης, ως 
εξής:  
 

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ Μ. Μ. 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝ. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
C.P.V 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ

∆ΑΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
RADIAL 

TUBULES 
245/70R16 

 

TEM 12 ΚΗΗ 2713 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΗΗ 2712 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΥ 9841 
ΤΖΙΠ 

34351100-3 259,00 3.108,00 

2  
ΕΛΑΣΤΙΚΟ 

RADIAL 
TUBULES 
185/75R16 

ΤΕΜ 12 ΚΥ 9807 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΥ 9827 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

34351000-2 224,00 2.688,00 

   3  
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

RADIAL 
TUBULES 

  205/65R  

ΤΕΜ 4 ΚΥ 9818 
Ι.Χ. 

34351100-3 398,00 1.592,00 

4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
RADIAL 

TUBULES 
215/60R17 

ΤΕΜ 4 ΚΗΗ 2715 
ΤΖΙΠ 

34351100-3 263,00 1.052,00 

5 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
RADIAL 

TUBULES 
215/75R/16 

ΤΕΜ 6 ΚΥ 5584 
∆ΙΑΓΡΑΜ- 

ΜΙΚΟ 

34351000-2 256,00 1.536,00 

6 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
RADIAL 

TUBULES 
205/75R17,5 

ΤΕΜ 6 ΚΥ 5590 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

34352100-0 398,00 2.388,00 

7 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
RADIAL 

TUBULES 
20,5-25 

ΤΕΜ 4 ΜΕ 91712 
ΜΗΧΑΝΗΜ 

34352000-9 1.818,00 7.272,00 

8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 6 ΜΕ 109801 34352000-9 811,00 4.866,00 
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RADIAL 
TUBULES 
1400R24 

ΜΗΧΑΝΗΜ 

9 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
RADIAL 

TUBULES 
315/80R22,5 

ΤΕΜ 6 ΚΥ 9801 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

34352100-0 861,00 5.166,00 

10 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
RADIAL 

TUBULES 
13R22,5 

ΤΕΜ 10 ΚΗΙ 1352 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΥ 1072 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

34352100-0 936,00 9.360,00 

11 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
RADIAL 

TUBULES 
1200R20 

ΤΕΜ 2 ΚΗΙ 1353 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

34352100-0 765,00 1.530,00 

12 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
RADIAL 

TUBULES 
245/45R 17 

TEM 4 ΚΗΗ 2721 
ΤΖΙΠ 

34351100-3 295,00 1.180,00 

13 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
RADIAL 

TUBULES 
235/60R16 

ΤΕΜ 4 ΚΗΗ 2717 
ΤΖΙΠ 

34351100-3 222,00 888,00 

14 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
RADIAL 

TUBULES 
12R22,5 

ΤΕΜ 10 ΚΗΙ 5926 
ΤΡΑΚΤ- 

ΡΥΜΟΥΛΚ 

34352100-0 994,00 9.940,00 

15 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
RADIAL 

TUBULES 
235/75R 

17.5 

ΤΕΜ 8 ΚΗΙ 9827 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

34352100-0 599,00 4.792,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ
 

  57.358,00 

ΦΠΑ 23%
 

13.192,34 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 

70.550,34 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 460 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την οικονοµική συµµετοχή της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην συνδιοργάνωση του ∆ιεθνούς Σεµιναρίου 
∆ιαιτησίας CORE. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1892/11-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟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 
Α̟ορρί̟τει την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 461 
 

ΘΕΜΑ 23ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 328/17-03-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης - δέσµευση 
̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1929/11-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 328/17-03-2014 (̟ρακτικό 8/2014, θέµα 47ο) α̟όφασή της ̟ερί 
έγκρισης δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας µε α/α 38 (Τεχνικός σύµβουλος για τη σύσταση της αγροτοδιατροφικής 
σύµ̟ραξης της Π.Σ.Ε.), ως ̟ρος τον ΚΑΕ, α̟ό το εσφαλµένο «ΚΑΕ 9899» στο ορθό 
«ΚΑΕ 9776».  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, η αρνητική ά̟οψη του ο̟οίου είχε α̟οτυ̟ωθεί 
και στην ̟ροαναφερθείσα α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 462 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης της 32897/1890/18-3-2014 σύµβασης µεταφοράς 
µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
42901/2375/10-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Τρο̟ο̟οιεί  την υ̟΄αριθµ. 32897/1890/18-3-2014 σύµβαση µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. 
Εύβοιας, µε τον Βασίλειο Καρυδάκη, ως ̟ρος την ονοµασία της σχολικής µονάδας και 
τον αριθµό των µαθητών του δροµολογίου µε κωδικό 468 (Κοτσικιά – Αχλάδι και 
ε̟ιστροφή – 2), ως εξής: 
 

    
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
ΚΩ∆. 

∆ΡΟΜ. 

 
ΑΡ. 

ΜΑΘ. 

 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 
∆ΡΟΜ. 

 
 ΤΙΜΗ (µετά α̟ό 
δια̟ραγµάτευση) 

ΕΥΡΩ 

ΚΟΤΣΙΚΙΑ-
ΑΧΛΑ∆Ι &  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. -2 
 

468 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΙΑΣ 

ΑΝΝΑΣ 
 

2 18,00 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 463 
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ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε. Φωκίδας», ̟εριόδου 2014, 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
43685/2585/11-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το ̟ρακτικό 2/10-04-2014 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού ε̟αναλη̟τικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε. Φωκίδας», ̟εριόδου 2014, συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το ο̟οίο ο διαγωνισµός α̟έβη 
άγονος για όλα τα είδη καυσίµων, διότι καµία ̟ροσφορά δεν κατατέθηκε, 
2. την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού, λαµβάνοντας η Υ̟ηρεσία υ̟όψιν της, την 
̟ρόσφατη νοµοθεσία [άρθρο 63 του ν. 2457/2014 (ΦΕΚ 93 Α, 14-04-2014)], η ο̟οία 
̟αρέχει ευνοϊκότερους όρους συµµετοχής στους υ̟οψηφίους ̟ροµηθευτές. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 464 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια µελανιών (TONER) για τους εκτυ̟ωτές, τα φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα και 
συσκευές φαξ, για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1968/11-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το ̟ρακτικό 1/31-03-2014 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια µελανιών (TONER) για τους εκτυ̟ωτές, τα φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα 
και συσκευές φαξ, για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών - τεχνικών ̟ροσφορών των 
υ̟οψήφιων ̟ροµηθευτών. 
2. Αναδεικνύει µειοδότες τους κάτωθι: 
i) για την ̟ροµήθεια µελανιών (τόνερ) για τους ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, την εταιρεία 
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ∆. Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε τον διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΜΜΗ COM», 
σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της, ήτοι 41.709,72€ χωρίς Φ.Π.Α., 
ii) για την ̟ροµήθεια µελανιών (τόνερ) για τα ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, την εταιρεία 
«ΓΚΑΡΕΛΗΣ Ν.», µε τον διακριτικό τίτλο «HITEC», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της, 
ήτοι 6.844,25€ χωρίς Φ.Π.Α., 
iii) για την ̟ροµήθεια µελανιών (τόνερ) για τα ΦΑΞ, την εταιρεία «ΓΚΑΡΕΛΗΣ Ν.», µε 
τον διακριτικό τίτλο «HITEC», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της, ήτοι 2.991,30€ χωρίς 
Φ.Π.Α.. 
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H κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την υ̟οβολή α̟ό τους αναδειχθέντες 
µειοδότες των α̟αραίτητων δικαιολογητικών, ό̟ως αυτά ̟ροβλέ̟ονται στην αριθµ. 
1147/27-02-2014 διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού.  
      

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 465 
 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
καθαριότητα των κτιρίων ̟ου στεγάζονται οι υ̟ηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1973/11-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟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 ̟ρακτικό 1/10-04-2014 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την καθαριότητα των κτιρίων ̟ου στεγάζονται οι υ̟ηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών - τεχνικών ̟ροσφορών 
των υ̟οψήφιων ̟ροµηθευτών. 
2. Αναδεικνύει µειοδότη του διαγωνισµού την εταιρία «ΕΛΕΚΤ Α.Ε.» σύµφωνα µε την 
̟ροσφορά της, στο ̟οσό των 66.530,70 € µε Φ.Π.Α. (ήτοι 54.090+ΦΠΑ 23%) για ένα έτος 
α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης. 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την ̟ροσκόµιση α̟ό τον αναδειχθέντα 
µειοδότη των δικαιολογητικών κατακύρωσης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην αριθµ. 1259/06-
03-2014 διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού.  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 466 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης και δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του 
υ̟οέργου 2 «Κατασκευή εναλλακτικής όδευσης (by pass) τµήµατος αγωγών ιατρικών 
αερίων Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας, εκτός του κτιρίου ΙΙ του ̟ρώην Σανατορίου» της 
̟ράξης «Ενίσχυση του φέροντος οργανισµού του υ̟άρχοντος κτιρίου - διαρρυθµίσεις - 
αντικατάσταση στέγης - κουφωµάτων και ένταξη του στο νέο συγκρότηµα» (κωδ. ΟΠΣ 
309009), ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
43923/1776/11-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του υ̟οέργου 2: «Κατασκευή εναλλακτικής όδευσης (by pass) 
τµήµατος αγωγών ιατρικών αερίων Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας, εκτός του κτιρίου ΙΙ 
του ̟ρώην Σανατορίου» της ̟ράξης «Ενίσχυση του φέροντος οργανισµού του 
υ̟άρχοντος κτιρίου - διαρρυθµίσεις - αντικατάσταση στέγης - κουφωµάτων και ένταξη 
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του στο νέο συγκρότηµα» (κωδ. ΟΠΣ 309009), ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00€ µε Φ.Π.Α., µε 
̟ρόχειρο διαγωνισµό, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη 24.600,00 € µε  Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή 
̟ου θα διενεργήσει τον ̟ρόχειρο διαγωνισµό. 

 
   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 467 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευσης ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια εξο̟λισµού για 
την ζωντανή αναµετάδοση των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και της 
Ε̟ιτρο̟ής Περιβάλλοντος στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Live-
Streaming).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1860/9-04-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 4.305 €, για την ̟ροµήθεια 
εξο̟λισµού για την ζωντανή αναµετάδοση των συνεδριάσεων της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής και της Ε̟ιτρο̟ής Περιβάλλοντος στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (Live-Streaming).  
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01 073 Κ.Α.Ε. 5261. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 468 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ̟αράτασης της συµβατικής ̟ροθεσµίας της µελέτης του έργου: 
«Μελέτη ε̟έκτασης αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆ήµου Εχιναίων», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 119.416,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
39419/2761/14-04-2014 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 της συµβατικής ̟ροθεσµίας της µελέτης του έργου: «Μελέτη 
ε̟έκτασης αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆ήµου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 119.416,00 € χωρίς Φ.Π.Α., κατά τριακόσιες (300) 
ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 15 – 02 – 2015, λόγω της κατάθεσης Μ.Π.Ε. και 
αναµονής της έγκρισης ̟εριβαλλοντικών όρων α̟ό τις αρµόδιες Υ̟ηρεσίες καθώς και 
των υ̟ολοί̟ων τευχών της µελέτης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 469 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση διακήρυξης και των λοι̟ών συµβατικών τευχών                
δηµο̟ράτησης του  έργου: «Οδός ∆ιασταύρωση  ∆ιστόµου – ∆αύλειας έως Σύνορα 
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Nοµού Ν.Α Βοιωτίας -  Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Νοµού Βοιωτίας - Συντήρηση του Εθνικού 
Οδικού ∆ικτύου Π.Ε Βοιωτίας» χρήσης 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 4.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1493/15-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Στη συνέχεια, τέθηκε υ̟όψη της ε̟ιτρο̟ής α̟ό τον κ. Αναστάσιο Χρονά η 
υ̟΄αριθµ. ̟ρωτ. 18653/17-04-2014 εγκύκλιος του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, ̟ου αφορά στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων για το 2014, 
και ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών της ε̟ιτρο̟ής και του κ. Αντώνη 
Αντωνό̟ουλου, Προϊσταµένου της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά µε τις διαρθρωτικές αλλαγές ̟ου, σύµφωνα 
µε την άνω εγκύκλιο, θα ε̟έλθουν στις Περιφέρειες. Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι “̟ρέ̟ει να 
ελεγχθούν όλα τα έργα και όχι µόνο εκείνα ̟ου είναι ευθύνη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, αλλά 
και της ∆ιαχειριστικής Αρχής και του Περιφερειακού Ταµείου… Στην ουσία ̟εριορίζονται ακόµη 
και οι διεκδικήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟εριορισµό ̟ου ε̟ιδιώκει να εφαρµόσει η 
ανωτέρω εγκύκλιος. Η υ̟οβάθµιση αυτή στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην Περιφέρεια 
Κρήτης α̟οτελεί συνέχεια του ̟εριορισµού µε βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν του ΕΣΠΑ”. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Οδός ∆ιασταύρωση  ∆ιστόµου – ∆αύλειας έως Σύνορα 
Nοµού Ν.Α Βοιωτίας - Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Νοµού Βοιωτίας - Συντήρηση του Εθνικού 
Οδικού ∆ικτύου Π.Ε Βοιωτίας» χρήσης 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 4.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά συµβατικά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 470 
 

ΘΕΜΑ 32ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας του έργου: «Οδός 
Νεοχωράκι - Τανάγρα (Β Φάση) α̟ό 7+800 έως 12+600», Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού  7.500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1494/15-04-
2014 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 
Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας του έργου: «Οδός 
Νεοχωράκι - Τανάγρα (Β Φάση) α̟ό 7+800 έως 12+600», Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού  7.500.000,00 € µε Φ.Π.Α., α̟οτελούµενη α̟ό τα µέλη ̟ου ̟ροέκυψαν 
α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το α̟ό 15-04-2014 ̟ρακτικό κλήρωσης, το ο̟οίο 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού, ως εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  
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1. Πα̟αντωνίου Ισιδώρα του Χρήστου, Το̟. Μηχ/κος, υ̟άλληλος της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, ως ̟ρόεδρος και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΕ 991894,  
2. Βήττα ∆ήµητρα του Ευσταθίου, Μηχ/λογος Μηχ/κος, υ̟άλληλος της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, ως µέλος και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΖ 492944, 
3. Ευταξίας Γεώργιος του Κων/νου, Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε., υ̟άλληλος της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, ως µέλος και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΕ 494158,                 
4. Πλατανιώτης ∆ηµήτριος του Νικολάου, Εργοδηγός, υ̟άλληλος της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, ως µέλος και µε αριθµ. ταυτότητας Π 861703, 
5. Λουκάς Γεώργιος του Στεργίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Λιβαδειάς, 
εκ̟ρόσω̟ος της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΗ 493081,  
6. Κοντό̟ουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Μηχ/λογος Μηχ/κός, Εκ̟ρόσω̟ος ΤΕΕ 
και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΙ 492019, 
7. Τζαµτζής Ηλίας του Νικολάου, Πολ. Μηχ/κός, Εκ̟ρόσω̟ος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε και µε 
αριθµ. ταυτότητας Χ 311760.   
            
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:    
1. Πα̟αγιαννό̟ουλος Ευστάθιος του Νικολάου, Αρχ/νας  Μηχ/κος, υ̟άλληλος της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, ως ̟ρόεδρος και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΜ 
496209, 
2. Πατσαλή Μαρία του Αθανασίου, Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε., υ̟άλληλος της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, ως µέλος και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΗ 007065,    
3. Τούλας Χρήστος του Ευσταθίου, Εργοδηγός, υ̟άλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Βοιωτίας, ως µέλος και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΕ 494917, 
4. Μιχάλη Ελένη του Παναγιώτη, Εργοδηγός, υ̟άλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Βοιωτίας, ως µέλος και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΙ 495786, 
5. Νικολάου Αναστάσιος του Α̟οστόλου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Θηβαίων, 
εκ̟ρόσω̟ος της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΒ  990044,  
6. ∆ήµας Ηλίας του Αθανασίου, Πολ. Μηχ/κός, Εκ̟ρόσω̟ος ΤΕΕ και µε αριθµ. 
ταυτότητας Σ 815924,  
7. Τουρκοχωρίτης ∆ηµήτριος του Κων/νου,  Πολ. Μηχ/κός, Εκ̟ρόσω̟ος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΕ  491134. 
 
Καθήκοντα γραµµατείας θα ασκήσει ένα α̟ό τα ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσιακά µέλη. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 471 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 
«Γεωτεχνικές εργασίες – Έρευνες των µελετών της ΣΑΜ 540», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 295.500,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
43822/3241/11-04-2014 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 
Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 
«Γεωτεχνικές εργασίες – Έρευνες των µελετών της ΣΑΜ 540», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 295.500,00 µε Φ.Π.Α., α̟οτελούµενη α̟ό τα µέλη ̟ου 
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̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το α̟ό 02-04-2014 ̟ρακτικό κλήρωσης, 
το ο̟οίο α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού, ως εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. Σ̟ύρος Λάζος του Βασιλείου, µε Α.∆.Τ. ΑΙ-999849, Γεωλόγος µε Β΄ β, υ̟άλληλος της  
∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας,  ως ̟ρόεδρος, 
2. Μακρής Αριστείδης του Κων/νου, µε Α.∆.Τ. Σ-982361, Πολιτικός Μηχανικός µε ∆΄ β, 
υ̟άλληλος της  ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,   
3. Χασιώτης ∆ηµήτριος του Λάµ̟ρου, µε Α.∆.Τ, ΑΚ 488895, Πολ/κός Μηχ/κός, 
εκ̟ρόσω̟ος του Τ.Ε.Ε.  
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. Κουτσώνη Βασιλική του Αθανασίου, µε Α.∆.Τ. ΑΙ-979457, Γεωλόγος µε Γ΄ β, 
υ̟άλληλος της  ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
2. Τσαµαδιάς Α̟όστολος του ∆ηµητρίου, µε Α.∆.Τ. Ν-899908, Πολιτικός  Μηχανικός µε 
∆΄ β, υ̟άλληλος της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
3. Βαγιώτης Κων/νος του Νικολάου, µε Α.∆.Τ. Π-251046, Πολιτικός Μηχανικός  
εκ̟ρόσω̟ος του Τ.Ε.Ε. 
Η α̟όφαση θα δηµοσιευτεί στο τεύχος υ̟αλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων 
διοίκησης φορέων του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 472 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α..       

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2040/15-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτην/κής 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) το υ̟΄αριθµ. 1/15-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη 
µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά 
στο άνοιγµα των εµ̟ρόθεσµων κατατεθέντων φακέλων ̟ροσφορών & στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των υ̟οψήφιων αναδόχων, 
β) τη συνέχιση του διαγωνισµού στην ε̟όµενη φάση α̟οσφράγισης και ελέγχου των 
φακέλων των οικονοµικών ̟ροσφορών µε τους ̟αρακάτω υ̟οψήφιους αναδόχους: 
 - «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» 
 - «ΣΚΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 
 2. Ορίζει ως ηµεροµηνία α̟οσφράγισης των φακέλων των οικονοµικών ̟ροσφορών   
την 28/04/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 ̟.µ. στον ίδιο χώρο. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 473 
 
ΘΕΜΑ 35ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 13/10-02-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - έγκριση ̟ρακτικών δηµο̟ρασίας και 
κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα οδικού δικτύου ̟ρος Γοργιανάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού  40.000,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 838/15-04-2014 
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. ∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 134/10-02-2014 α̟όφασή της (και όχι την  υ̟΄αριθµ. 13/10-
02-2014, ό̟ως εκ ̟αραδροµής ανεγράφη), µε την ο̟οία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης 
του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα οδικού δικτύου 
̟ρος Γοργιανάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού  40.000,00 µε Φ.Π.Α., διότι εκ 
̟αραδροµής ανεγράφη στο ̟ρώτο σκέλος της ̟ροαναφερθείσας α̟όφασης το 
εσφαλµένο «… µε ανοιχτή δηµο̟ρασία …», αντί του ορθού «… µε ̟ρόχειρο 
διαγωνισµό». 
2. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/1-04-2014 και 1α/7-04-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου του θέµατος, ̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής 
των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
3. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Καλτσάς Κωνσταντίνος του ∆ηµοσθένη», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση είκοσι 
ε̟τά τοις εκατό (27%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 474 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Γέφυρα Κρικελλιώτη ̟οταµού – 
∆οµνίστα – Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 837/15-04-2014  
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/18-03-2014 και 1α/07-04-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Γέφυρα Κρικελλιώτη ̟οταµού – 
∆οµνίστα – Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 µε Φ.Π.Α., 
̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών 
̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση είκοσι 
τρία τοις εκατό (23%). 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 475 
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ΘΕΜΑ 37ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 431/7-04-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης ̟ληρωµής δα̟άνης για την 
̟αροχή υ̟ηρεσιών – µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2032/15-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 431/7-04-2014 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης ̟ληρωµής δα̟άνης 
για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών – µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας α) ως ̟ρος το 
ε̟ίθετο του µεταφορέα α̟ό το εσφαλµένο «Μνος» στο ορθό «Μανός» στην δα̟άνη 
Β.22, µε α/α 126 και β) ως ̟ρος τα ̟αρακάτω ̟οσά µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο ̟ίνακα: 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

ΦΠΑ ΟΡΘΟ 

ΠΟΣΟ 

40.1 Σαµαράς Γεώργιος  1.568,00 203,84 1.771,84 

40.2 Σαµαράς Γεώργιος 1.176,00 152,88 1.328,88 

41.1 Σαµαράς Γεώργιος 1.008,00 131,04 1.139,04 

41.2 Σαµαράς Γεώργιος 2.352,00 305,76 2.657,76 

48.1 Πέ̟ερας Αθανάσιος  1.323,00 171,99 1.494,99 

48.2 Πέ̟ερας Αθανάσιος  1.568,00 203,84 1.771,84 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 476 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρίκελλο - 
∆οµνίστα – όρια Ν. Αιτ/νιας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 836/15-04-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/01-04-2014 και 1α/08-04-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρίκελλο - 
∆οµνίστα – όρια Ν. Αιτ/νιας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € µε 
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Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών 
̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τριάντα 
έξι τοις εκατό (36%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 477 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση 4ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1923/11-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την 4η Τρο̟ο̟οίηση Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 478 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση α) της τριµηνιαίας έκθεσης ∆΄ τριµήνου έτους 2013 της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και β) του ̟ίνακα 5β «Στοχοθεσία οικονοµικών 
α̟οτελεσµάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
(Ο.Π.∆.). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1924/11-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Α̟οδέχεται τα οικονοµικά στοιχεία της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και ως εκ τούτου εγκρίνει την τριµηνιαία έκθεση ∆΄ τριµήνου έτους 2013 της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, τον ̟ίνακα 5β «Στοχοθεσία οικονοµικών 
α̟οτελεσµάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» καθώς και τους άλλους ̟ίνακες ̟ου 
συνοδεύουν το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.). 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 479 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση α) της τριµηνιαίας έκθεσης Α΄ τριµήνου έτους 2014 της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και β) του ̟ίνακα 5β «Στοχοθεσία οικονοµικών 
α̟οτελεσµάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
(Ο.Π.∆.). 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1925/11-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Α̟οδέχεται τα οικονοµικά στοιχεία της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και ως εκ τούτου εγκρίνει την τριµηνιαία έκθεση Α΄ τριµήνου έτους 
2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, τον ̟ίνακα 5β «Στοχοθεσία οικονοµικών 
α̟οτελεσµάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» καθώς και τους άλλους ̟ίνακες ̟ου 
συνοδεύουν το Ολοκληρωµένο Πλαισίο ∆ράσης (Ο.Π.∆.)..  
2. ∆εν α̟οδέχεται τις ̟ροτάσεις της υ̟ηρεσίας για µείωση του ̟ροϋ̟ολογισµού  έτους 
2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λόγω της µείωσης εσόδων στους αντίστοιχους 
ΚΑΕ, διότι εκτιµά ότι η Περιφέρεια θα ̟ρέ̟ει να διεκδικήσει το σύνολο των εσόδων 
̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 480 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2046/15-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

    α̟οφασίζει  
Εγκρίνει: 
α) κατά ̟λειοψηφία την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 
4071/2012, για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
 
α/α Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε. Παρατηρήσεις 

1 1η εντολή 
«Υ̟ογειο̟οίηση 
δικτύου ΟΤΕ στο 
̟εζοδρόµιο του 

∆ηµοτικού 
σχολείου 

Εχιναίων» 

Μιχαήλ 
Μαλάµος 

20.188,81 9779 Α̟οφ.139819/12349
/13 ∆.Τ.Ε. 

(Α∆Α:ΒΛΓΩ7ΛΗ-
1Ν8), ΣΥΜΒΑΣΗ 

20.300,00 € 

2 Τεχνικός 
σύµβουλος για 

υ̟οστήριξη 
σύνταξης του 

καλλιεργητικού 
̟λάνου της Π.Σ.Ε. 

Ν.∆ιαµαντίδης – 
Χ.Μεταξό̟ουλος 

21.648,00 9899 Α̟οφ. 358/13 Ο.Ε. 
Σύµβαση 

461/184/19-4-2013 

3 1η εντολή Βασίλειος 24.600,00 9483 Α̟οφ. 873/2013 
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«∆ιαµόρφωση 
αίθουσας 

̟ολλα̟λών 
χρήσεων στο 1ο 
Λύκειο Λαµίας» 

Νακό̟ουλος Ο.Ε. 
Σύµβαση24.600,00 € 

4 4η εντολή 
«Κατασκευή 
ορθογωνικής 

διώρυγας στις τ.κ. 
Γοργο̟οτάµου – 
Αλε̟οσ̟ίτων ∆. 

Λαµιέων, τ.κ. 
Γραµµένης ∆ήµου 

Μακρακώµης» 

ΝΤΟΥΒΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

12.124,56 9776 Α̟οφ. 740/2012 
Ο.Ε. σύµβαση 

49.600,00 € 

5 2η εντολή 
«Κατασκευή 

υ̟όγειου αγωγού 
για την σύνδεση 

αρδ/κων δικτύων 
̟εριοχών ∆.Ε. 

Πελασγίας (τ.κ. 
Πελασγίας & 
Βαθύκοιλου) 

Παναγιώτης 
Προβό̟ουλος 

16.686,71 9776 Α̟οφ. 676/2013 
Ο.Ε. σύµβαση 

24.750,00 € 

 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δα̟άνες ̟λην των δα̟ανών µε 
α/α 1 και 2. 
β) οµόφωνα, να ασκηθούν, µετά α̟ό ̟ρόταση του Προέδρου, τα νόµιµα µέσα κατά του 
Ο.Τ.Ε., για να ε̟ανεισ̟ραχθεί το ̟οσό το ο̟οίο καταβάλλει η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, για εκτελούµενες εργασίες, για τις ο̟οίες έχει ευθύνη και υ̟οχρέωση 
εκτέλεσης ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και διορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», τον κ. Ευθύµιο Καραΐσκο, Νοµικό Σύµβουλο της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», ̟ροκειµένου να ̟ροβεί στις α̟αραίτητες ενέργειες  άσκησης σχετικής 
αγωγής.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 481 
 

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δα̟ανών για την ̟ροµήθεια υλικού, υ̟ηρεσιών και εξο̟λισµού 
για τη διενέργεια των ̟ροσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την 
ανάδειξη των µελών του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου της 18ης & 25ης Μαΐου 2014 καθώς 
και για την έκδοση των εκλογικών α̟οτελεσµάτων στην Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2052/15-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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1. Εγκρίνει την συνολική δα̟άνη ̟οσού 115.000,00 €, για την ̟ροµήθεια υλικού, 
υ̟ηρεσιών και εξο̟λισµού για τη διενέργεια των ̟ροσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών 
και των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου της 18ης & 
25ης Μαΐου 2014 καθώς και για την έκδοση των εκλογικών α̟οτελεσµάτων στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας.  
Η ανωτέρω δα̟άνη ̟ου θα ε̟ιβαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφερειακής  
Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ειδικό Φορέα 073, ΚΑΕ 5261, 
αναλύεται, ως εξής: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋ̟ολογισµός 
δα̟άνης σε € 

1 Την ̟ροµήθεια, ό̟ως αυτά αναφέρονται στο αριθµ: 
27086/875/10-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοίκησης της Π.Σ.Ε.                       

 
26.000 

2 Αναβάθµιση Λογισµικού του συστήµατος 
καταχώρησης και ̟ροβολής α̟οτελεσµάτων 
εκλογών        

24.000 

3 Εργασίες διάθεσης και εγκατάστασης ειδικού 
µηχανογραφικού εξο̟λισµού για το σύστηµα 
καταχώρησης, ελέγχου, µετάδοσης  και ̟ροβολής 
α̟οτελεσµάτων εκλογών                              

 
24.000 

4 Τεχνική υ̟οστήριξη, εκ̟αίδευση ̟ροσω̟ικού για 
καταχώρηση, έλεγχο και µετάδοση εκλογικών 
α̟οτελεσµάτων και  ε̟εξεργασία δεδοµένων  

 
24.000 

5 Αγορά υλικών για αναβάθµιση Η/Υ 2.780 
6 Αγορά υλικών δοµηµένης  καλωδίωσης     1.230 
7 Προµήθεια TONER για εκτυ̟ωτές             12.990 

 ΣΥΝΟΛΟ: 115.000 

 
Η ̟αραλαβή των ̟αρα̟άνω υλικών, εξο̟λισµού και υ̟ηρεσιών θα γίνει α̟ό την 
αρµόδια υ̟ηρεσιακή ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟ου συγκροτήθηκε µε την αριθµ: 3858/26-7-
2013 α̟όφαση του Αντι̟εριφερειάρχη Φθιώτιδας. 
 
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντι̟εριφερειάρχη Φθιώτιδας να ̟ροβεί στις α̟αραίτητες 
ενέργειες για την άµεση ̟ροµήθεια των ̟αρα̟άνω υλικών, εξο̟λισµού και υ̟ηρεσιών. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 482 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Γή̟εδο Αγ. Λουκά 
∆ήµου Ταµυναίων (Χλοοτά̟ητας και Α̟ο̟εράτωση Α̟οδυτηρίων), Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 560.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
45367/2051/Φ.ΕΡΓΟΥ/15-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
και το υ̟΄ αριθµ. 3/14-04-2014 (θέµα 5ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα 
του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την 1η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση οι εργασίες της ο̟οίας ̟εριλαµβάνονται 
στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Γή̟εδο Αγ. Λουκά ∆ήµου 
Ταµυναίων (Χλοοτά̟ητας και Α̟ο̟εράτωση Α̟οδυτηρίων), Π.Ε. Εύβοιας, ̟οσού 
28.334,78 € (µε Φ.Π.Α.), το ο̟οίο θα καλυφθεί κατά 75% (21.251,85) α̟ό ̟ιστώσεις ∆ΕΗ 
και κατά 25% (7.083,69) α̟ό ̟ιστώσεις ΚΑΠ.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 483 

 
ΘΕΜΑ 45ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών 
των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκ̟αίδευσης, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014 – 2015. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2044/15-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του ανοιχτού δηµόσιου διεθνή 
διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και 
Β΄/θµιας Εκ̟αίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014 
– 2015, α̟οτελούµενη α̟ό τα υ̟ηρεσιακά µέλη ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, 
σύµφωνα µε το α̟ό 04-04-2014 ̟ρακτικό κλήρωσης, το ο̟οίο α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού, ως εξής: 
 
1) Συράκη Ευθύµιο, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού, υ̟άλληλο της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Π.Σ.Ε., ανα̟ληρούµενο α̟ό τον Σκούρα Γεώργιο, κλάδου ΠΕ 
Οικονοµικού, υ̟άλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού. 
2) Φαρό̟ουλο Χαράλαµ̟ο, κλάδου ΠΕ Οικονοµικού, υ̟άλληλο της ∆/νσης 
Ανά̟τυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας, ανα̟ληρούµενο α̟ό την Χαλάτση Ιωάννα, κλάδου ΠΕ 
Οικονοµικού,  υ̟άλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε.,  
3) Πετρο̟ούλου Αθανασία, κλάδου ΠΕ Οικονοµικού, υ̟άλληλο της ∆/νσης 
Ανά̟τυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ανα̟ληρούµενη α̟ό τον Πλιάτσικα Σ̟υρίδωνα, 
κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, υ̟άλληλο της ∆/νσης Ανά̟τυξης της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
Η χρονική διάρκεια της Ε̟ιτρο̟ής θα είναι µέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 484 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
µεταφορά αντικειµένων - ταχυµεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2055/16-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟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 

1. Εγκρίνει το υ̟’ αριθµ. 1/15-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την µεταφορά αντικειµένων - ταχυµεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών - τεχνικών ̟ροσφορών των 
υ̟οψήφιων ̟ροµηθευτών. 
2. Αναδεικνύει µειοδότη του διαγωνισµού την εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ 
Α.Ε.», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της, ό̟ως αυτή α̟οτυ̟ώνεται στον ̟αρακάτω 
̟ίνακα, ως εξής: 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΕΛΤΑ Α.Ε. 

(Ποσά σε ευρώ) 
Υ̟ηρεσίες εντός ̟όλης  

Α). για αντικείµενα µέχρι δύο (2) κιλά 1,70 

Β). για κάθε ε̟ι̟λέον κιλό 0,70 

Υ̟ηρεσίες α̟ό ̟όλη σε ̟όλη  

Α). για αντικείµενα µέχρι δύο (2) κιλά 1,70 

Β). για κάθε ε̟ι̟λέον κιλό 0,70 

Νησιωτικοί Προορισµοί  

Α). για αντικείµενα µέχρι δύο (2) κιλά 1,70 

Β). για κάθε ε̟ι̟λέον κιλό 0,70 

Α̟οστολές σε δυσ̟ρόσιτες ̟εριοχές  

Α) για αντικείµενα µέχρι δύο (2) κιλά 1,70 

Β). για κάθε ε̟ι̟λέον κιλό 0,70 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Α). Εντολή ε̟ιστροφής αριθµού 
̟ρωτοκόλλου-ε̟ι̟λέον (εντός ̟όλης)  

1,70 

Β). Εντολή ε̟ιστροφής αριθµού 
̟ρωτοκόλλου-ε̟ι̟λέον (εκτός ̟όλης) 

1,70 

Γ). Παράδοση µε δέσµευση ώρας 
ε̟ι̟λέον (εντός ̟όλης) 

3,61 

∆). Παράδοση µε δέσµευση ώρας 
ε̟ι̟λέον (εκτός ̟όλης) 

3,61 

Ε). Παράδοση για ̟αραλαβή 
Σάββατο-ε̟ι̟λέον (εντός ̟όλης) 

3,36 

ΣΤ). Παράδοση για ̟αραλαβή 
Σάββατο-ε̟ι̟λέον (εκτός ̟όλης) 

3,36 

ΑΔΑ: ΒΙ0Ε7ΛΗ-Σ6Ρ



 34

Οικονοµικές ̟ροσφορές χωρίς Φ.Π.Α.. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 485 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης του έργου «Συντήρηση - α̟οκατάσταση 
ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και 
ε̟αρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.600.000 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
45584/2737/16-04-2014 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: «Συντήρηση - α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση 
εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και ε̟αρχιακό δίκτυο της 
Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.600.000 € µε Φ.Π.Α., µε τρό̟ο ε̟ιλογής το σύστηµα 
̟ροσφοράς µε ε̟ιµέρους ̟οσοστά έκ̟τωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 609/85 
και το άρθρο 6 του Ν. 3669/08, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά συµβατικά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη ̟οσού 1.600.000,00 € µε Φ.Π.Α. α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΕΠ 066 (262/2013 
α̟όφαση Περιφερειακού Συµβουλίου) για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής δηµο̟ρασίας και την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 486 

 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
45548/2521/16-04-2014 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 
Α. Εγκρίνει την δα̟άνη και 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 3η ̟ιστο̟οίηση του 

έργου:  «Α̟οκατάσταση 
Ι. Ναού Αγίου Νικολάου 
Καρύστου» 

ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΡΟΣΑΤΟΣ 32.015,24 9479 

2 5η ̟ιστο̟οίηση του 
έργου: «Οδός Αγ. 
Λουκάς –Τραχήλι ∆ήµου 

ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε 37.217,22 9459 
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Ταµυναίων 
3 6η ̟ιστο̟οίηση µελέτης: 

«Αντιµετώ̟ιση 
κατα̟τώσεων – 
κατολισθήσεων ε̟ί της 
δηµοτικής οδού Στόµιο- 
διασταύρωση µε ε.ο 8 
(Οξύλιθος –Πλατάνα) 

Σύµ̟ραξη γραφείων 
Λιόντος και Σία Ε.Π.Ε –
Σταµάτης Παναγιώτης –
Analysis E.E –Μ̟ρέσκας 

Αν. –Κουστέλλης Ι. 

32.937,25 9459 

4 28η ̟ιστο̟οίηση του 
έργου: (Αφορά τόκους 
υ̟ερηµερίας) «Ανέγερση 
κτηρίου 1ου Γυµνασίου 
Χαλκλίδας» 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ Α.Τ.Ε 

33.164,10 9483 

5 Πληρωµή 3ου  

λογαριασµού της 
µελέτης «Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο 
(ΓΠΣ) ∆ήµου Αιδηψού 
Ν. Ευβοίας» - ΕΣΠΑ 

∆. ΜΠΑΜΠΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. -  Ι. 

ΡΟΥΣΣΟΣ – Α. 
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ – Γ. 

ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ 

43.211,45 9455 

6 Πληρωµή 2ου  

λογαριασµού της 
µελέτης «Σχέδιο Χωρικής 
και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 
∆ήµου Μαρµαρίου Ν. 
Ευβοίας» - ΕΣΠΑ 
 

Α. ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΙ 

38.192,98 9455 

7 ∆έσµευση Πίστωσης για 
την υ̟ογραφή της 
Σύµβασης της µελέτης 
''Οριοθέτηση ρέµατος 
Ζαράκων (Μαχαλάς)'' 

ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ – 

ΑΝ∆ΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

30.000,00 9762 

 
8. ∆έσµευση Πίστωσης για την δηµο̟ράτηση τεσσάρων υ̟οέργων α̟ό το έργο: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ».  
1ο υ̟οέργο: Ε̟ισκευή, Συντήρηση, Υ̟οστήριξη Ηλεκτρονικού και ∆ικτυακού 
εξο̟λισµού µε σκο̟ό την εύρυθµη λειτουργία του Μεγάρου Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, ̟οσού 24.000,00 € στον ΚΑΕ 9729,  
2ο υ̟οέργο: Ε̟ισκευή, Συντήρηση, Υ̟οστήριξη Μηχανογραφικού εξο̟λισµού και 
Λογισµικού µε σκο̟ό την εύρυθµη λειτουργία του Μεγάρου Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, ̟οσού 22.100,00 € στον ΚΑΕ 9729, 
3ο  υ̟οέργο: Κη̟οτεχνικές εργασίες – συντήρηση ̟εριβάλλοντος χώρου λειτουργία του 
Μεγάρου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ̟οσού 10.000,00 € στον ΚΑΕ 9899, 
4ο υ̟οέργο: Τεχνικές εργασίες – ε̟ισκευές – ̟αρεµβάσεις Η/Μ και κτιριακών 
εγκαταστάσεων χρήσης Π.Ε. Εύβοιας, ̟οσού 24.000,00 € στον ΚΑΕ 9729. 
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Β. ∆ιορθώνει: 
i) την υ̟΄αριθµ. 1410/25-11-2013 (̟ρακτικό 33/2013, θέµα 35ο) α̟όφασή της, ως ̟ρος 
τον Κ.Α.Ε. της δα̟άνης µε α/α 2, α̟ό το εσφαλµένο «ΚΑΕ 9779», στο ορθό «ΚΑΕ 9459», 
ως εξής: 
 

 ∆έσµευση ̟ίστωσης για την υ̟ογραφή της 
1ης συµ̟ληρωµατικής σύµβασης του έργου: 
«Άγιος Ιωάννης ∆ήµου Ταµυναίων 
(ολοκλήρωση θεάτρου) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΕΤΑΞΑΣ 

43.665,00 9459 

 
ii) την υ̟΄αριθµ. 964/6-8-2013 (̟ρακτικό 24/2013, θέµα 26ο) α̟όφασή της, ως ̟ρος τον 
Κ.Α.Ε. της δα̟άνης µε α/α 1, α̟ό το εσφαλµένο «ΚΑΕ 9777», στο ορθό «ΚΑΕ 9459», ως 
εξής: 

 

 ∆έσµευση ̟ίστωσης για την υ̟ογραφή 
σύµβασης του έργου: «Κατασκευή 
υ̟όβασης στο γή̟εδο Βούρκου» 

∆ΑΥΙ∆ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

96.473,75 9459 

 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δα̟άνες ̟λην εκείνων µε α/α Α.1 
και Β.i & Bii. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 487 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
45546/2520/16-04-2014 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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορές, ε̟ισκευές,  
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 
1. ̟οσό 800,39 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ροµήθεια ειδών 
καθαριότητας για τις υ̟ηρεσίες της Π.Ε. Εύβοιας,  
2. ̟οσό 85,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1712, για την ̟ροµήθεια 
ενός ηλεκτρικού καλοριφέρ 2500 W για το τµ. Ταµειακής  ∆ιαχείρισης,  
3. ̟οσά 196,80 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) και 437,88 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321), α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και 
ε̟ισκευής για το ΚΗΟ 3384 αυτοκίνητο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 
40924/1820/7-4-14, 40935/1822/7-4-14 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
4. ̟οσά 448,95 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861), (εξαγωγή µοτέρ κινήσεως κοχλιών, αλλαγή 
τσιµούχα και ε̟ανατο̟οθέτηση, ̟λήρωση λάδι υδραυλικού, κόλληµα ̟ροφυλακτήρα 
και άνοιγµα τρύ̟ες) και 218,08 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321), (λάδι 68άρι, λάστιχο), α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και 
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ε̟ισκευής για το ΚΗΗ 6117 εκχιονιστικό - χορτοκο̟τικό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  
(Έγγρ. 40940/1823/7-4-14, 40945/1824/7-4-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
5. ̟οσά 86,10 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0869) (εργασία γεννήτριας, εργασία καροτιέρας) και 
611,93 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1329) (ανταλλακτικά για γεννήτρια και καροτιέρα), α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και 
ε̟ισκευής αλυσο̟ρίονου, θαµνοκο̟τικού, κονταρο-αλυσσο̟ρίονο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 41051/1829/7-4-14,40948/1826/7-4-14 ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων), 
6. ̟οσό 499,38 µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ροµήθεια 
αναλωσίµων για το συνεργείο µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 
40948/1825/7-4-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
7. ̟οσό 812,33 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899, ως αµοιβή για 
ενοικίαση φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος GESTETNER 6002,  
8. ̟οσό 720,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1511, για ̟ροµήθεια 
λι̟αντικών και ορυκτελαίων των οχηµάτων της Π.Ε. Εύβοιας (ΚΗΙ 8850, ΚΗΗ 4805, 
ΚΗΗ 4806, ΚΗΥ 6250, ΚΗΙ 5261, ΚΗΥ 6249, ΚΗΙ 5445), 
9. ̟οσά 36,90 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0869) και 195,21 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1329), α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια υλικών για την ε̟ισκευή 
φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος της ∆/νσης Υγείας,  
10. ̟οσό 4.253,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1723, για την 
̟ροµήθεια ̟έντε Η/Υ και ̟έντε οθονών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας (Έγγρ. 44007/113/11-4-13 τµ. Πληροφορικής), 
11. ̟οσό 450,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0899, ως αµοιβή για 
ασφάλιστρα διάρκειας ενός έτους για το υ̟'αριθµ. ΚΗΙ 5445 όχηµα της Π.Ε. Εύβοιας,  
12. ̟οσό 225,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1329, για την 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών για ε̟ισκευή φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού,  
13. ̟οσό 1.884,36 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ροµήθεια διαλυτικού χρώµατος διαγράµµισης για τις ανάγκες καθαρισµού των 
διαγραµµιστικών της Π.Ε. Εύβοιας,  
14. ̟οσό 1.680,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0869, για την 
̟αροχή υ̟ηρεσιών για ανανέωση ̟ιστο̟οίησης και ε̟ανελέγχου έξι ανελκυστήρων του 
∆ιοικητικού Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας (άρθρο 10 υ̟' αριθµ. Οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 
α̟όφασης ΦΕΚ Β/2604/22-12-2008),  
15. ̟οσό 3.000,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0823, για την ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών για ταχυµεταφορές εγγράφων και δεµάτων της Π.Ε. Εύβοιας,  
16. ̟οσό 3.335,34 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0899, για την ετήσια 
ανανέωση συνδροµής στην εταιρεία 'NOMOS' , 
17. ̟οσό 2.644,45 €, α̟ό την ̟ίστωση Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1713, για την ̟ροµήθεια δέκα 
̟ολυµηχανηµάτων – fax για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευβοίας (Έγγρ. 45394/122/15-4-2014 
τµ. Πληροφορικής). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 488 

 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
45544/2519/16-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
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̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία  
Α. Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν και υ̟άρχει η σχετική 
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, ως εξής: 
1. δέσµευση ̟ίστωσης για την αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 2014 (̟υρκαγιές κλ̟) 
̟οσού 40.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9779, 
2. δέσµευση ̟ίστωσης για το 8ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ ̟οσού 100.000,00 €, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9899, 
3. δέσµευση ̟ίστωσης για την α̟οκατάσταση οδικού δικτύου α̟ό καταστροφές και 
αντι̟ληµµυρικά έργα ̟οσού 200.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9459, 
4. δέσµευση ̟ίστωσης για την α̟οκατάσταση ζηµιών ε̟αρχιακού οδικού δικτύου 
Νοµού Εύβοιας ̟οσού 123.477,21 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9781, 
5. δέσµευση ̟ίστωσης για ηλεκτροφωτισµό κόµβων (̟ληρωµή λογαριασµών ∆.Ε.Η.) 
̟οσού 90.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9781. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τη δα̟άνη µε α/α 2 (8ο Φεστιβάλ 
Ντοκιµαντέρ). 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει το ½ της δα̟άνης µε α/α 2, ήτοι 
50.000,00€ (8ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ). 
 
Β. ∆εν εγκρίνει τη δέσµευση ̟ίστωσης για α) την Τουριστική Προβολή 2014 ̟οσού 
25.000,00 € και β) τα Πολιτιστικά 2014 ̟οσού 25.000,00 €, µειοψηφούντων των κ.κ. 
Κων/νου ∆ασκαλό̟ουλου και Γεωργίου Μ̟αντούνα. 
 
Γ. ∆εν διορθώνει, µειοψηφούντος του κ. Κων/νου ∆ασκαλό̟ουλου, τις υ̟΄αριθµ. 
603/29-05-2013 και 1575/19-12-2013 α̟οφάσεις της, ̟ροκειµένου η αρµόδια υ̟ηρεσία 
να ε̟αναφέρει το θέµα µε σαφέστερη και ορθότερα διατυ̟ωµένη εισήγηση σε ε̟όµενη 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 489 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. 
Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
45542/2518/16-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.) σε βάρος του 
̟ροϋ̟ολογισµού της Π.Ε. Εύβοιας, ̟οσού 200,00 €, στο όνοµα του υ̟ολόγου Αριστείδη 
Αγγελό̟ουλου, υ̟αλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, για την 
̟ληρωµή αντιτίµου εισιτηρίου αυτοκινήτου και οδηγού για τη µεταφορά υ̟αλλήλων 
της Π.Ε. Εύβοιας στη Σκύρο, για υ̟ηρεσιακούς λόγους, τη χρονική ̟ερίοδο α̟ό 12 έως 
14 Μαΐου 2014. 
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Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0899 του Ε.Φ 02073.  
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η  31-12-2014. 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 490 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1826/16-04-
2014 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: 
Α. τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
1) ̟οσό 117,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1111,1329, για αγορά Drum εκτυ̟ωτή για τις ε̟είγουσες ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας, ε̟ειδή εκ’ ̟αραδροµής δεν συµ̟εριλήφθησαν στον ̟ρόχειρο 
διαγωνισµό και α̟’ ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη α̟ό τις υ̟οβληθείσες  
̟ροσφορές (έγγραφό της 6445/11-04-2014), 
2) ̟οσό 314,71 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1699, για αγορά γεωργικών εργαλείων για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Βοιωτίας (έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 1393/09-04-2014), 
3) ̟οσό 55,35 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1699, 5261, για αγορά µολυβδοσφραγίδων, για τις ανάγκες των ε̟ικείµενων εκλογών, 
4) ̟οσό 126,09 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
843, για αγορά βιβλίου διεκ̟εραίωσης εγγράφων (έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων 1261/01-04-2014), 
5) ̟οσό 980,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
843, για φωτοτυ̟ίες σχεδίων και συµβατικών τευχών µελετών, για τις ανάγκες της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων, (έγγραφό της 1260/01-04-2014), 
6) ̟οσό 832,04 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1723, για αγορά τριών οθονών Η/Υ, δύο εκτυ̟ωτών, τριών τροφοδοτικών και δύο 
συσκευών α̟οθήκευσης, ό̟ως αυτά αναφέρονται στο έγγραφο του τµήµατος 
̟ληροφορικής 73/15-04-2014, 
7) ̟οσό 1.845,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 845, για κάλυψη των αναγκών εορτασµού των ε̟ετείων: α) Ηµέρας 
Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, β) Λήξης του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
Πολέµου, γ) Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού ∆Υ/03-04-2014), 
8) ̟οσό 598,90 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για ε̟ισκευή του ΚΗΥ 6226 αυτοκινήτου 
τύ̟ου SUZUKI (έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 2951/15-04-2014), 
9) ̟οσό 138,16 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά (ηλεκτρολογικά) για ε̟ισκευή του ΚΥ 3922-
ΜΕ τύ̟ου SHM 5NT-1 (έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 2890/14-04-2014), 
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10) ̟οσό 89,76 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά (ηλεκτρολογικά) για ε̟ισκευή του ΚΥ 3929-
ΜΕ τύ̟ου SHM 5NT-1 (έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 2892/14-04-2014), 
11) ̟οσό 110,70 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1321, για αγορά µ̟αταρίας για το ΚΗΥ 6108 αυτοκίνητο τύ̟ου SUZUKI (έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Μεταφορών 2893/14-04-2014), 
12) ̟οσό 12.423,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη, ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 879, 1329, για α̟οκατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των δύο αρδευτικών 
γεωτρήσεων, ̟ου βρίσκονται στην ̟εριοχή της κοινότητας Κάστρου, ε̟ειδή έχουν 
̟ροκληθεί ζηµιές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (̟ίνακες, καλώδια, κ.τ.λ.) και α̟’ 
ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη α̟ό τις ̟έντε υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές, στον 
Φούφουλα Ιωάννη (έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 6723/16-04-2014),  
13) ̟οσό 330,26 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά toner Xerox για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού, 
14) ̟οσό 3.800,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 5261, 879, για την υ̟οστήριξη του λογισµικού των τεχνικών συστηµάτων για την 
οµαλή διεξαγωγή των ε̟ικείµενων εκλογών (έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού ∆Υ/16-04-2014), 
15) ̟οσό 531,36 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
894, για ̟ληρωµή της δικηγόρου Αφροδίτης Πα̟αχαράλαµ̟ου για ̟αράσταση της στο 
Πρωτοδικείο Θηβών, για την υ̟όθεση της Αθανασίας Γκούµα και στο Πρωτοδικείο 
Λιβαδειάς, για την υ̟όθεση του Θεόδωρου Καραµάνη, 
16) ̟οσό 218,27 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
894, για ̟ληρωµή του δικηγόρου Ιωάννη Γερονικολού για ̟αράστασή του στο 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, για την υ̟όθεση του Φωρτάτου Φωτίου,  
17) ̟οσό 300,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
893, για την καταβολή δικαστικής δα̟άνης, σύµφωνα µε την διαβιβασθείσα υ̟’ αριθµ. 
42/2014 α̟όφαση του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Θήβας α̟ό την δικηγόρο Ελευθερία 
Ζωγράφου, 
18) ε̟ιστροφή ̟οσού 135,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ.073 ΚΑΕ 3199, στον Khan Zarshad, διότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
µεταβίβασης του ΕΙΧ ΒΙΜ 8694, 
19) δέσµευση ̟οσού 300.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 821, για την 
µεταφορά µαθητών για τα ειδικά µαθητικά δελτία και ε̟ιδόµατα γονέων για το έτος 
2014-2015,  
20) ̟οσό 2.000,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 
ΚΑΕ 845, για αγορά αυγών, τσουρεκιών, και αµνών, µε σκο̟ό να διανεµηθούν τις άγιες 
ηµέρες του Πάσχα στα γηροκοµεία στην Λιβαδειά και Θήβα καθώς και στα 
φιλοξενούµενα ̟αιδιά ειδικών αναγκών του κέντρου α̟οκατάστασης (έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ∆Υ/13-03-2014). Η συγκεκριµένη δα̟άνη δεν 
ζητήθηκε εγκαίρως εκ ̟αραδροµής.  
 
Β) την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, για 
̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ 
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«Αγροτικός 
εξηλεκτρισµός» 

 071 9779 9.578,97 

«Αγροτικός 
εξηλεκτρισµός» 

 071 9779 58.377,47 

«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων 
αναγκών (µεταφορά 

ε̟ιχώµατος στον Κηφισό 
Ποταµό)» 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

071 9459 1.599,00 

«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων 
αναγκών (µεταφορά 

ε̟ιχώµατος στον Κηφισό 
Ποταµό)» 

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

071 9459 1.599,00 

«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων 
αναγκών (µεταφορά 

ε̟ιχώµατος στον Κηφισό 
Ποταµό και ρέµα 

Ακραιφνίου)» 

ΓΚΩΝΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

071 9459 7.466,10 

2ος Λογαριασµός για την 
εκ̟όνηση µελέτης: 

«Μελέτες βελτίωσης 
συµ̟λήρωσης του έργου 

κατασκευή οδού 
Κανάβαρι-διασταύρωση 

Θεσ̟ιών-∆οµβραίνα 
(Κορύνι)-Θίσβη 
Πρόδροµος (µε 

̟αράκαµψη ∆όµβραινας) 
Β' Φάση» 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
Ε.Π.Ε.-ΕΜΑ 

Ε.Π.Ε. 

071 9459 7.675,20 

1ος Λογαριασµός για την 
Εκ̟όνηση µελέτης: 

Γεωτεχνική διερεύνηση - 
µελέτη ε̟ιχώµατος στη χ.θ. 

33+500 του έργου 
«Κατασκευή οδού 

Κανάβαρι- ∆ιασταύρωση 
Θεσ̟ιών - ∆όµβραινα 

(Κορύνη) – Θίσβη  
Πρόδροµος (µε 

̟αράκαµψη ∆όµβραινας) 
Β΄ Φάση» 

ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

071 9459 12.300,00 

2ος Λογαριασµός του 
έργου: 

«Συντήρηση 
ηλεκτροφωτισµού κόµβων 

οδικού δικτύου» 

ΜΠΑΡΩΝΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

071 9771 15.870,00 
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Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δα̟άνες ̟λην των δα̟ανών µε 
α/α Α.7 και Α.20. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει το ½ της δα̟άνης µε α/α Α.7.  

     
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 491 

 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2033/15-04-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α. την δα̟άνη και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης για µισθοδοτικές αµοιβές, 
ασφαλιστικές εισφορές, αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, ως 
κατωτέρω: 
 

1 ∆α̟άνες για ειδικά ε̟ιδόµατα αιρετών και εισφορές σε 
ασφαλιστικούς οργανισµούς, ̟αρελθόντων ετών  
Σχετ. α) το υ̟΄αριθµ. 825/31-01-2013 έγγραφο της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και β) την υ̟΄αριθµ 652/9-4-2014 α̟όφαση του 
Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ̟ερί ̟ερικο̟ής της σύνταξης του 
συνταξιούχου κ. Πίσχινα Ανέστη.  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  0229 
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  0291 

 
 
 
 
 
 

13.500,00 
6.000,00 

2 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε̟ισκευής λοι̟ού 
εξο̟λισµού  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  1329 

 
10.000,00 

3 ∆α̟άνη για την α̟οζηµίωση Ιατρών ∆ευτεροβάθµιας Ιατρικής 
Ε̟ιτρο̟ής Ν. Φθιώτιδας για το Γ΄& ∆΄ τρίµηνο έτους 2014 
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  0515 

4.500,00 

4 ∆α̟άνη για την έκδοση µ̟λοκ-ειδικών εκτυ̟ώσεων για τις ανάγκες 
του Τµήµατος Κτηνιατρικής  
Σχετ.: το υ̟΄αριθµ. 1817/11-4-2014 έγγραφο του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  0843 

 
 
 

2.460,00 

5 ∆α̟άνη για την κάλυψη δα̟ανών εφαρµογής ̟ρογράµµατος λήψης 
µέτρων Φυτο̟ροστασίας – Αρουραιοκτονίας στην Π.Ε. Φθιώτιδας 
(Σχετικό: το αριθµ.147/15-4-2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής- Τµήµα Κτηνιατρικής) 
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  5244 

17.000,00 

 
B. την ̟ληρωµή δα̟άνης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, ως κατωτέρω:  
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1 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια γραφικής ύλης της 

Περιφερειακής Υ̟ηρεσίας – Αγροτικό Κτηνιατρείο Σ̟ερχειάδος  
ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  1111 

 
500,00 

2 
 

Την ̟ληρωµή δα̟άνης για τις φωτοτυ̟ίες σχεδίων ειδικού τύ̟ου της  
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  0843 

615,00 

3 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για τις φωτοτυ̟ίες σχεδίων ειδικού τύ̟ου της 
∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  0843 

738,00 

4 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για τις φωτοτυ̟ίες σχεδίων ειδικού τύ̟ου της   
Νοµικής Υ̟ηρεσίας και Π.Σ.Ε.Α.  Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  0843 

492,00 

5 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την µεταφορά µαθητών για τους µήνες 
Σε̟τέµβριο – Οκτώβριο - Νοέµβριο 2013, σύµφωνα µε το αριθµ. 
1992/04-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανά̟τυξης και τον ̟αρακάτω 
̟ίνακα:  
ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  0821    

 
 

32.522,00 

Α/
Α  
 

Α/Α 
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ 

 ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
 ΠΟΣΟ  

ΜΕ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

1 4.1 Τσιλοφύτης Γεώργιος 1.736,81 € 
4.238,63 € 

2 4.2 Τσιλοφύτης Γεώργιος 2.501,82 € 
3 6.1 Κατσαµ̟έκης Αργύρης 1.572,96 € 

3.145,92 € 
4 6.2 Κατσαµ̟έκης Αργύρης 1.572,96 € 

5 7 Σταθαράς Βασίλειος 1.545,84 € 1.545,84 € 
6 8 Καστάνης Γεώργιος 2.467,48 € 2.467,48 € 
7 46 Λύκος Ιωάννης 1.769,58 € 1.769,58 € 

8 69 
∆ΗΜΟΣ 
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

13.385,89 € 13.385,89 € 

9 100 Κώστογλου Αντώνιος 4.551,64 € 4.551,64 € 
10 117 Κολοβός Χρήστος 1.417,02 € 1.417,02 € 

ΣΥΝΟΛΟ 32.522,00 €  
6 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την µεταφορά µαθητών για τους µήνες 

Σε̟τέµβριο – Οκτώβριο - Νοέµβριο 2013, σύµφωνα µε το αριθµ. 
2145/14-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανά̟τυξης και τον ̟αρακάτω 
̟ίνακα:  
ΕΦ  01.073 ΚΑΕ  0821    

 
 

94.057,07 

Α/
Α 

ΑΑ 
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

1 1.1 ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ 14.791,72 €   
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ΟΕ 

1.2 
ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ 9.586,85 € 34.721,62 €  

1.3 
ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ 10.343,05 €  

2 
43.1 

ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3.100,72 €   

43.2 
ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.455,44 €  4.556,16 €  

3 
71.1 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΖΗΣΗΣ Π. 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 16.814,94 €   

71.2 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΖΗΣΗΣ Π. 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 11.097,95 €  27.912,89 €  

4 
75.1 ΜΠΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1.317,58 €   
75.2 ΜΠΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1.078,02 € 2.395,60 €  

5 
104 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.253,31 €  2.253,31 €  

6 
110.1 

ΚΑΡΑΛΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.739,07 €   

110.2 
ΚΑΡΑΛΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.674,66 € 3.413,73 €  

7 
119.1 ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1.898,40 €   
119.2 ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1.098,36 €  2.996,76 €  

8 
121 

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 447,48 €  447,48 €  

9 

125.1 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1.564,19 €   

125.2 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 827,67 €  3.521,86 €  

125.3 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1.130,00 €  

10 131 ΑΛΑΜΑΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ 1.107,40 €      1.107,40 €  

11 
133 

ΚΑΜΗΤΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 949,20 €         949,20 €  

12 
134 

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.281,42 €      1.281,42 €  

13 
135 

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ 
ΣΟΦΙΑ 949,20 €         949,20 €  

14 136 ΣΤΕΦΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 847,95 €         847,95 €  

15 
138 

ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 616,98 €         616,98 €  

16 139 ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ 814,62 €         814,62 €  
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ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
17 140 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 467,82 €         467,82 €  

18 
143 

ΚΑΜΑΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 991,58 €         991,58 €  

19 
144 

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.403,46 €      1.403,46 €  

20 
145 

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.617,03 €      1.617,03 €  

21 146 ΛΑΪΝΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 791,00 €         791,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ 94.057,07 €  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 492 

 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1548/16-04-
2014 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 κάλυψη δεσµεύσεων και την ̟ληρωµή των ̟αρακάτω δα̟ανών α̟ό τον 
τακτικό Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/
Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 
(ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ) 

 
1 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ

ΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗ
ΓΟ 

ΚΗΥ 3753 26/3/2014 360,39 

  ΣΥΝΟΛΟ 
1Ο 

360,39 

JEEP  KHI 4373 9/4/2014 1.783,50 
  ΣΥΝΟΛΟ 

2Ο 
1.783,50 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 3796 10/4/2014 98,56 
  ΣΥΝΟΛΟ 

3Ο 
98,56 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.242,45 

 
2.242,45 ΕΥΡΩ 
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Σχετ. έγγραφο: τα υ̟.αριθµ. 1289/4-4-2014 , 1430/10-4-2014 
και 1535/15-4-2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1321 

 
2 

Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια: 
1. α) και το̟οθέτηση κλειδαριάς ̟όρτας β) αφαλού 

κλειδαριάς ̟όρτας γ) δέκα κλειδιών (̟οσού 110,70 
ευρώ), 

2. µεταλλικών ̟ινακίδων (40 τµχ)  ̟ροειδο̟οιητικής 
σήµανσης (̟οσού 1.230,00 ευρώ). 

για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: το υ̟. αριθµ. 1289/4-4-2014 και 1535/15-4-
2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1699 

 
1.340,70 ΕΥΡΩ 

 
3 

Την δα̟άνη για την συντήρηση και την αναγόµωση ε̟τά (7) 
̟υροσβεστήρων για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και 
Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Σχετ. έγγραφο: το υ̟. αριθµ. 1289/4-4-2014 έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1642 

 
200,49 ΕΥΡΩ 

 
4 

Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια: 
• ενός (1) Η/Υ για τις ανάγκες του Τµήµατος 

Προσω̟ικού και Μισθοδοσίας Π.Ε. Ευρυτανίας 
συνολικού ύψους 558,00 ευρώ. 

• ∆ύο (2) εκτυ̟ωτών Laser για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού ύψους 
1.050,00 ευρώ. 

Σχετ. έγγραφο: το υ̟.αριθµ. 1430/10-4-2014 έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1723 

 
1.608,00 ΕΥΡΩ 

 
5 

Την δα̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και 
ε̟ισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
και της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Ευρυτανίας  
 

 
541,20 ΕΥΡΩ 
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Σχετ. έγγραφο: το υ̟.αριθµ. 1430/10-4-2014 και 1535/15-4-
2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 0861 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑ  ΠΟΣΟ 

JEEP  KHI 4373 430,50 
 ΣΥΝΟΛΟ (1Ο) 430,50 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 3797 61,50 
 ΣΥΝΟΛΟ (2Ο) 61,50 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 3796 49,20 
 ΣΥΝΟΛΟ (3Ο) 49,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  541,20 

 
6 

Την δα̟άνη για την διάθεση ̟ίστωσης, αµοιβής για την 
̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ου αφορούν την ετήσια συντήρηση, 
αναβάθµιση, υ̟οστήριξη λογισµικού και συγκεκριµένα για: 

• Το ̟ρόγραµµα ∆ιαχείρισης Οικονοµικού (µε 5 άδειες 
χρηστών) 

• Το ̟ρόγραµµα ∆ιαχείρισης Ανθρω̟ίνων Πόρων 
Μισθοδοσίας & ∆ιαχείρισης Προσω̟ικού (µε 4 άδειες 
χρήσης) 

• Το ̟ρόγραµµα ∆ιαχείρισης Έργων (µε 5 άδειες 
χρήσης)  

για τις ανάγκες των ∆/νσεων ∆ιοικητικού Οικονοµικού και 
Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: το υ̟. αριθµ. 1430/10-4-2014 έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 0879 

 
6.580,50 ΕΥΡΩ 

 
7 

Την δα̟άνη για διάθεση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια 
λι̟αντικών για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: το υ̟.αριθµ. 1535/15-4-2014 έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1511 

 
72,03 ΕΥΡΩ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 493 
 

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 40099/2378/4-
04-2014 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 
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Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου αφορούν αγορές, ε̟ισκευές,  συντηρήσεις ή 
̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 
 
1. ̟οσό 2.255,94 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711.02, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 5 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής για 
τους µήνες Νοέµβριο-∆εκέµβριο 2013,  
2. ̟οσό 549,36 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0716.02, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 2 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής για 
τους µήνες Νοέµβριο-∆εκέµβριο 2013,  
3. ̟οσό 2.418,67 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 9 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Ανά̟τυξης, της ∆/νσης Υγείας κ Κοινωνικής 
Μέριµνας, ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας κ Κτηνιατρικής, ∆/νσης Μεταφορών κ 
Ε̟ικοινωνιών, Περιβάλλοντος  για τους µήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, 
4. ̟οσό 132.485,81 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0821.02, για την ̟ληρωµή 
µεταφοράς µαθητών Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκ̟αίδευσης σχολικού έτους 2013-2014,  
5. ̟οσό 40.026,94, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0821.01, για την ̟ληρωµή 
µεταφοράς µαθητών Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκ̟αίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 
(έναντι Ιανουαρίου 2014), 
6. ̟οσό 369,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή κατασκευής 
αλλαγής ηµιµ̟άρων συστήµατος διεύθυνσης (τιµονιού) του διαµορφωτήρα γαιών ΚΥ 
7401 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ), 
7. ̟οσό 960,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
2 δικτυακών εκτυ̟ωτών τύ̟ου laser A4 για τις µηχανογραφικές ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας (ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ), 
8. ̟οσό 175,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1713, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
1 φαξ-̟ολυµηχανήµατος (Samsung sf 760p) για τις µηχανογραφικές ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας (ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ), 
9. ̟οσό 89,64 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµού Vodafone της κας Αντι̟εριφερειάρχη α̟ό 11/2/14 έως 10/3/14,  
10. ̟οσό 10.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0831, για την ̟ληρωµή τελών 
ύδρευσης έτους 2014,  
11. ̟οσό 3.500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0899, για την ̟ληρωµή τελών 
χρήσης µηχανηµάτων έργου των ΜΕ 123241, ΜΕ 93436, ΜΕ 123240, ΜΕ 123235, ΜΕ 
93437, ΜΕ 100967, ΜΕ 123239, ΜΕ 123237, ΜΕ 123238, ΜΕ 51573, ΚΥ 5565, ΚΥ 5897,  
12. ̟οσό 146,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας 4 µελανιών κ 1 τόνερ για τις ανάγκες του ΚΕ∆∆Υ (ΓΚΑΒΕΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ), 
13. ̟οσό 335,63 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0716, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών ειδικού συµβούλου,  
14. ̟οσό 44,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
1 µελάνι του τµήµατος µισθοδοσίας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ), 
15. ̟οσό 449,01 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆ΕΗ,  
16. ̟οσό 183,27 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871, για την ̟ληρωµή αµοιβής 
δικηγόρου ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ για ̟αράσταση – υ̟όµνηµα ενώ̟ιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας,  
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17. ̟οσό 1.145,18 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµών ΟΤΕ,  
18. ̟οσό 460,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0843, για την ̟ληρωµή δα̟άνης 
για φωτοτυ̟ίες σχεδίων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΜΑΡΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ), 
19. ̟οσό 764,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ073 ΚΑΕ 1329, για ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών για τα φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα RICO και TOSHIBA (2) για την 
αντιµετώ̟ιση της εκλογικής διαδικασίας  (Γεωργία Σαµαρά), 
20. ̟οσό 196,80 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 0869 , για εργασίες και έλεγχο 
φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων για τις εκλογές (Τσέλιος Αναστάσιος), 
21. ̟οσό 184,50 α̟ό τον ΕΦ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 5 τόνερ για  τα 
φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα για την ετοιµότητα της εκλογικής διαδικασίας, (Γεωργία 
Σαµαρά), 
22. ̟οσό 159,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας 1 τόνερ hp laserjet  και 1 τόνερ canon fax-jx 200 του τµήµατος 
̟εριβάλλοντος και υδροοικονοµίας (ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ),  
23. ετήσια δα̟άνη ̟οσού 3.198 € για την µυοκτονία, α̟εντόµωση, α̟ολύµανση των 
κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας συνολικής ε̟ιφάνειας  5.500 ̟ερί̟ου τ.µ. 
α̟ό την Ηλία Βασιλείου. Η δα̟άνη αυτή αναλύεται σε τέσσερις εφαρµογές, κόστους 
799,50 η κάθε µία. Εκτός της ̟ροσφοράς του Ηλία Βασιλείου κατατέθηκε και ̟ροσφορά 
α̟ό την Chemical Pest Control µε ετήσιο κόστος 3.567 €. Η δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό 
την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0899.  
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 494 
 

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 

43972/2624/11-04-2014 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 τις δα̟άνες για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε. 
Φωκίδας, ως εξής: 

 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 Προµήθεια αλατιού α̟ό ̟ιστώσεις ΚΑΠ. 
ΚΑΕ 9771 φορέας  071 

Ευρι̟ίδης 
Ματθαίος 

8943,85 

2 Σχεδιασµός και ̟αραγωγή ̟ληροφοριακού 
διαφηµιστικού υλικού για τουριστική 

̟ροβολή και ̟ροώθηση των τουριστικών 
̟λεονεκτηµάτων της ̟εριοχής Νήσου 

Τριζόνια σε έντυ̟η και ηλεκτρονική µορφή, 
α̟ό ̟ιστώσεις ιδίων ̟όρων/2014 

ΚΑΕ 9778 φορέας  071 

Πολυζώης  
Γιώργος 

8425,50 

ΑΔΑ: ΒΙ0Ε7ΛΗ-Σ6Ρ



 50

3 ∆ηµιουργία ντοκιµαντέρ για τουριστική 
̟ροβολή και ̟ροώθηση των τουριστικών 

̟λεονεκτηµάτων της ̟εριοχής Νήσου 
Τριζόνια σε έντυ̟η και ηλεκτρονική µορφή, 

α̟ό ̟ιστώσεις ιδίων ̟όρων/2014 
ΚΑΕ 9778 φορέας  071 

NET TV 
Θωµό̟ουλος 

Βασίλειος 

4120,50 

4 Αξιο̟οίηση διαδικτύου για τουριστική 
̟ροβολή και ̟ροώθηση των τουριστικών 

̟λεονεκτηµάτων της ̟εριοχής Νήσου 
Τριζόνια σε έντυ̟η και ηλεκτρονική µορφή, 

α̟ό ̟ιστώσεις ιδίων ̟όρων/2014 
ΚΑΕ 9778 φορέας  071 

Κουτσούµ̟ας 
∆ηµήτρης 

1685,10 

5 ∆α̟άνες µετακίνησης και διαµονής 
δηµοσιογράφων γενικού και ειδικού τύ̟ου 
για τουριστική ̟ροβολή και ̟ροώθηση των 
τουριστικών ̟λεονεκτηµάτων της ̟εριοχής 
Νήσου Τριζόνια σε έντυ̟η και ηλεκτρονική 

µορφή, α̟ό ̟ιστώσεις ιδίων ̟όρων/2014 
ΚΑΕ 9778 φορέας  071 

HOTEL NAFSIKA 
THEODOROS 

STOFOROS S.A. 

1476.00 

6 Σχεδιασµός και ̟αραγωγή ̟ληροφοριακού 
διαφηµιστικού υλικού για δηµιουργία 

έντυ̟ης και ηλεκτρονικής ̟ροβολής της 
το̟ικής ̟οικιλίας της ελιάς, α̟ό ̟ιστώσεις 
ιδίων ̟όρων/2014 ΚΑΕ 9778 φορέας 071 

ΑΡΧΕΤΥΠΟ 9840,00 

7 ∆ηµιουργία ντοκιµαντέρ για δηµιουργία 
έντυ̟ης και ηλεκτρονικής ̟ροβολής της 

το̟ικής ̟οικιλίας της ελιάς, α̟ό ̟ιστώσεις 
ιδίων ̟όρων/2014 ΚΑΕ 9778 φορέας 071 

NET TV 
Θωµό̟ουλος 

Βασίλειος 

4182,00 

8 Αξιο̟οίηση διαδικτύου για δηµιουργία 
έντυ̟ης και ηλεκτρονικής ̟ροβολής της 
το̟ικής ̟οικιλίας της ελιάς, α̟ό ̟ιστώσεις 
ιδίων ̟όρων/2014 ΚΑΕ 9778 φορέας 071 

Παναγιωτό̟ουλος 
Αθανάσιος 

1685,10 

9 ∆α̟άνες µετακίνησης και διαµονής 
δηµοσιογράφων γενικού και ειδικού τύ̟ου 
για δηµιουργία έντυ̟ης και ηλεκτρονικής 
̟ροβολής της το̟ικής ̟οικιλίας της ελιάς, 
α̟ό ̟ιστώσεις ιδίων ̟όρων/2014 ΚΑΕ 9778 
φορέας 071 

HOTEL NAFSIKA 
THEODOROS 

STOFOROS S.A. 

885,16 

10 ∆ιαβίβαση 1ου λογαριασµού του εργού: 
«ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, α̟ό ̟ιστώσεις ΚΑΠ 2014 
ΚΑΕ 9771 φορέας 071 

ΞΗΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΗ Ε.Τ.Ε. 

25500 

11 Μεταφορά αλατιού µηνός Ιανουαρίου  2014 Μάνος 
Παναγιώτης 

507,83 

12 Μεταφορά αλατιού µηνός Φεβρουαρίου  
2014 

Μάνος 
Παναγιώτης 

886,18 

13 Μεταφορά αλατιού µηνός Ιανουαρίου  2014 Λαγγουράνης 485,31 
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Γεώργιος 
14 Μεταφορά αλατιού µηνός Φεβρουαρίου  

2014 
Λαγγουράνης 

Γεώργιος 
487,84 

15 Μεταφορά αλατιού Ιανουαρίου 2014 Οικονόµου Νίκος 293,67 
16 Μεταφορά αλατιού Ιανουαρίου 2014 Σεγδίτσας 

Παναγιώτης 
438,68 

  
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 495 

 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δα̟άνης για τον εορτασµό της ε̟ετείου της ιστορικής µάχης στο 
Χάνι της Γραβιάς, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 386/16-04-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη 6.170,00 € για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
στον εορτασµό της ε̟ετείου της ιστορικής µάχης στο Χάνι της Γραβιάς στις 9, 10 και 11 
Μαΐου. 
Η ανωτέρω δα̟άνη ̟ου θα καλυφθεί α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Ε. Φωκίδας, Φορέα 
073 και ΚΑΕ 5161 αναλύεται, ως εξής:  
1) ̟ροµήθεια στεφανιών α̟ό τον Γεώργιο Μ̟αλωµένο, ̟οσό 120,00€, 
2) ̟αράθεση γεύµατος 60 ̟ερί̟ου ατόµων α̟ό την Παρατσιόκα Αικατερίνη, ̟οσό 
1.500,00€, 
3) ̟ροµήθεια εδεσµάτων για φιλαρµονικές και χορευτικά α̟ό Λαλλά Αικτατερίνη, 
̟οσό 800,00€, 
4) φωτιστικά και εφέ για την ανα̟αράσταση της µάχης α̟ό τον Ευθύµιο Κατσίνη, ̟οσό 
1.000,00 €, 
5) ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης α̟ό την Τζαµτζή-Ξηρού Αγγελική, ̟οσό 2.300,00€, 
6) ̟ροµήθεια χαρτιού για την κατασκευή των ̟ροσκλήσεων α̟ό τον Π. Μ̟εχλιβανίδη 
̟οσό 450,00€ α̟ό τον ΕΦ073 ΚΑΕ 1111. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει το ½ των ανωτέρω 2, 3 και 5 
ε̟ιµερισµένων δα̟ανών. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 496 
 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση 
Εθνικού ∆ικτύου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 400.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 37646/2595/2-
04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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Εγκρίνει  τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Εθνικού 
∆ικτύου», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικής δα̟άνης 188.000.00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), δηλαδή σε 
αύξηση ε̟ί του ̟οσού του συµφωνητικού κατά 35.178,86 € (χωρίς Φ.Π.Α.).   
 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 497 
 
 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και του έκτακτου θέµατος λύεται η 
̟αρούσα συνεδρίαση. Το ̟ρακτικό συντάχθηκε και υ̟ογράφεται α̟ό τα ̟αριστάµενα 
µέλη, ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Γεώργιος Μουλκιώτης   Παναγιώτης Παρχαρίδης    Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα 

Περικλής Καραΐσκος           
Γεώργιος Πα̟αργύρης 
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης  
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 

    Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 

ΑΔΑ: ΒΙ0Ε7ΛΗ-Σ6Ρ


