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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ              
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  117755  ττοουυ  νν..33885522//22001100  

 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

         της 29ης Ιανουαρίου 2014 
            Αριθµός Πρακτικού 3 

  
  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 29 Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 ̟.µ., 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 
(αρ.̟ρ.1/6-1-2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, 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. 120/24-1-2014 ̟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 ̟ρακτικού 2/20-1-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση αίτησης στο αρµόδιο ∆ικαστήριο για διορισµό ̟ροσωρινής 
διοίκησης της ανώνυµης ανα̟τυξιακής εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «Εταιρεία Αγροτικής 
Ανα̟τύξεως ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.». 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυ̟ικού χαρτιού ̟εριόδου 2014, Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 35.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Προµήθεια και µεταφορά άλατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
80.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ενίσχυση του φέροντος 
οργανισµού του υ̟άρχοντος κτιρίου (̟ρώην Σανατορίου) του Γενικού Νοσοκοµείου 
Λαµίας – διαρρυθµίσεις – αντικατάσταση στέγης – κουφωµάτων και ένταξή του στο νέο 
συγκρότηµα», ̟ροϋ̟ολογισµού 14.354.100,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Πεζοδρόµηση – ∆ιαµόρφωση 
οδού ̟ρος Αθλητικό κέντρο και Βυζαντινό Μνηµείο ∆ήµου Μαλεσίνας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 490.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Προµήθεια Πινακίδων Σήµανσης», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
25.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Κτηριακές εγκαταστάσεις Γ.Ν. 
Καρ̟ενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.100.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – όρια Νοµού 
Βοιωτίας, Τµήµα Ε’ », ̟ροϋ̟ολογισµού 9.000.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την 
κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των 
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης έτους 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 85.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..            
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ε̟αναλη̟τικού ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος (χύµα) ̟εριόδου 2014», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 57.500,00 € ̟λέον Φ.Π.Α.. 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης για εξόφληση λογαριασµού έργου, 
α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π., Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
στην συνδιοργάνωση µε τον ∆ήµο ∆ελφών του λαϊκού καρναβαλικού δρώµενου 
«Στοιχειό της Χάρµαινας», την 1 - 3 - 2014. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ών ∆ιαγωνισµού και Ενστάσεων για το έργο µε τίτλο: 
«Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το έτος 2014». 
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (Π.Ε. Βοιωτίας). 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης, φακέλου και τευχών δηµο̟ράτησης των εργασιών της 
µελέτης -  έρευνας  «Γεωτεχνικές Εργασίες  -  Έρευνες των Μελετών της ΣΑΜ 540», µε 
συµφωνία – ̟λαίσιο, Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 295.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διάθεσης ̟ιστώσεων ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2014, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1556/19-12-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Π.Σ.Ε. ̟ερί έγκρισης ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση 
δρόµου Γαρδίκι – Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Βελτίωση τµήµατος δρόµου στον Αγ. Κων/νο», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Εργασίες καθαρισµού γερµανικής τάφρου Λαµίας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής καταγραφής µη χρησιµο̟οιούµενων, 
µηχανηµάτων, οχηµάτων και υλικού της Π.Ε. Φθιώτιδας, µε σκο̟ό την εκ̟οίησή τους. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης  και διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β’ Φάση», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Α̟οκατάσταση Ζηµιών Συρµατοκιβωτίων και Αναχωµάτων στον 
Χείµαρρο Τολοφώνας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Α̟οκατάσταση Ζηµιών Συρµατοκιβωτίων και Αναχωµάτων στον 
Χείµαρρο Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή κρασ̟έδων οδικού άξονα Προυσός – Αρα̟οκέφαλα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών ̟ου εδρεύουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 395.500,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών α̟ό τις ̟ρόσφατες ̟ληµµύρες στο 
Νοµό Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή κρασ̟έδων οδικού άξονα Βραγγιανά – Έλατος – Όρια Νοµού Καρδίτσας», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δα̟άνης και δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ρόσληψη τριών (3) 
υ̟αλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ.  για την αντιµετώ̟ιση των ε̟οχιακών αναγκών 
της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παρχαρίδης Παναγιώτης (α̟ουσίαζε 
κατά τη συζήτηση του έκτακτου θέµατος και του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), 
Περικλής Καραΐσκος, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης (α̟ουσίαζε κατά τη συζήτηση του 
έκτακτου θέµατος και του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), Γεώργιος Μ̟αντούνας, 
Αναστάσιος Χρονάς, Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος (α̟ουσίαζε κατά τη συζήτηση του 
έκτακτου θέµατος και του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), Θωµάς Τουσιάδης και 
Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου Πα̟αργύρη). Α̟ό τη 
συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, α̟ουσίαζε το τακτικό µέλος Γεώργιος 
Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε ως ανωτέρω. 
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. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
3. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
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4. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
5. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
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: Συµ̟λήρωση υ̟' αριθµ. 1205/2013 α̟οφάσεως 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 65 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Συµ̟λήρωση υ̟' αριθµ. 1205/2013 α̟οφάσεως της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
111601/937/29-01-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συµ̟ληρώνει την υ̟' αριθµ. 1205/2013 α̟όφασή της ̟ερί διορισµού δικηγόρου για 
εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Εφετείο Λαµίας [Μεταβατική 
Έδρα Λιβαδειάς], ως εξής:  
1. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και τον 
δικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκά Ανέστη, ο ο̟οίος µε την ίδια 
ως άνω εντολή και α̟ό κοινού µε τον διορισθέντα ήδη δικηγόρο Λαµίας και Νοµικό 
Σύµβουλο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Ευθύµιο Καραΐσκο, να την 
εκ̟ροσω̟ήσει στην εκδίκαση της υ̟οθέσεως, ήτοι να υ̟οστηρίξει έφεση της ̟ρώην 
«Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας» κατά της υ̟' αριθµ. της υ̟' αριθ. 78/2005 
οριστικής α̟οφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς,  στην νέα ορισθείσα 
µετά α̟ό αναβολή δικάσιµο στις 03/02/2014, διότι ο ίδιος είχε και τον χειρισµό της 
υ̟οθέσεως µέχρι και την έκδοση της εφετειακής α̟οφάσεως [σε ̟ρώτο και δεύτερο 
βαθµό για λογαριασµό της ̟ρώην «Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας»]. 
2. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση, γραµµάτιο ̟ροείσ̟ραξης του ∆.Σ.Λ., εισφορές 
και τέλη µε βάση το άρθρο 61 ̟αρ. 1 του Ν.4194/2013 και λοι̟ά έξοδα, ορίζονται στο 
συνολικό ̟οσό των 880 €.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 66 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2/20-1-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 2/20-1-2014 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 67 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση αίτησης στο αρµόδιο ∆ικαστήριο για διορισµό ̟ροσωρινής 
διοίκησης της ανώνυµης ανα̟τυξιακής εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «Εταιρεία Αγροτικής 
Ανα̟τύξεως ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
125104/103/23-01-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Να ασκηθεί στο Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας, α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 
αίτηση να διοριστεί ̟ροσωρινή διοίκηση της ανώνυµης ανα̟τυξιακής εταιρείας µε την 
ε̟ωνυµία «Εταιρεία Αγροτικής Ανα̟τύξεως ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.». 
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο 
Ευρυτανίας, Βασίλειο Γκαρίλα,  ο ο̟οίος να ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως της άνω αιτήσεως 
[κατάθεση, κοινο̟οίηση κ.λ.̟.] και να ̟αραστεί και την εκ̟ροσω̟ήσει στη δικάσιµο 
̟ου θα οριστεί για  να  υ̟οστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, καταθέτοντας ̟ροτάσεις 
και γενικά, ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση αυτής 
υ̟οθέσεως αυτής.    
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “µε δεδοµένο ̟ως οι εξελίξεις γύρω α̟ό τις ανα̟τυξιακές 
εταιρείες της Περιφέρειας δικαιώνουν την αρνητική µας θέση και ε̟ιβεβαιώνουν τον ισχυρισµό –
̟ρόβλεψή µας ̟ως θα λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα, συµφωνούµε µε την εισήγηση του κ. Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας και θέτουµε στην συζήτηση την ̟ρότασή µας για εκκαθάριση και 
διάλυσή τους, εφόσον η ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα είναι ασυµβίβαστη µε την δηµόσια 
διοίκηση και τα αιρετά όργανα…Θεωρούµε, όµως, α̟αραίτητο να µας εξηγηθεί γιατί δεν κάναµε 
αυτό ̟ου έ̟ρε̟ε νωρίτερα. Γιατί ο κ. Περιφερειάρχης, η Ε.Ε. και σύσσωµη η ̟λειοψηφούσα 
̟αράταξη του Π.Σ. α̟οδεχόταν να ε̟ο̟τεύει µια τέτοια εταιρεία, ό̟ως η «Εταιρεία Αγροτικής 
Ανα̟τύξεως ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» κάτω α̟ό τον αυτοδιαψευσµένο τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ»; Γιατί δεν ενηµέρωσε ολοκληρωµένα το Περιφερειακό Συµβούλιο; Γιατί ο 
αµειβόµενος µελετητής, ̟ου διόρισε η Περιφέρεια για τις λεγόµενες Ανα̟τυξιακές Εταιρείες δεν 
αναφέρθηκε στην συγκεκριµένη ̟ου ήδη είχε δια̟ιστωµένα ̟ροβλήµατα;…Μας κάνει εντύ̟ωση 
η α̟ουσία ο̟οιαδή̟οτε δικαιολογίας α̟ό ̟λευράς της ̟αράταξης ̟ου διοικεί την Περιφέρεια για 
την κατάντια της εταιρείας. Η σιω̟ή της για όσα είδαν και βλέ̟ουν τα φώτα της δηµοσιότητας 
σχετικά και µε άλλες ανα̟τυξιακές…Γιατί δεν ̟αραβρίσκεται ο Αντι̟εριφερειάρχης κ. Καραµ̟άς; 
Ζητάµε ολοκληρωµένο έλεγχο όλων των εταιρειών αυτού του είδους ̟ου ανήκουν στην 
Περιφέρεια, µε ευθύνη του κ. Περιφερειάρχη και της Ε.Ε.. Θεωρούµε ̟ως το ζήτηµα θα ̟ρέ̟ει να 
τεθεί στο Περιφερειακό”.  
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε “ότι συµφωνεί µε την εισήγηση και νοµικά και ̟ολιτικά να 
οριστεί ̟ροσωρινό διοικητικό συµβούλιο” και εκτιµά “ότι αυτή η υ̟όθεση αφορά στενά την Π.Ε. 
Ευρυτανίας, αλλά ευρύτερα είναι της Π.Σ.Ε.”.  Θεωρεί, ε̟ίσης, “ένοχες την  ολιγωρία και τη 
σιω̟ή ̟ου υ̟ήρχαν ε̟ί σειρά ετών και συµ̟αρίσταται σε όλους αυτούς ̟ου ζουν εκεί”…Στη 
συνέχεια, ο κ. Καραΐσκος δήλωσε ότι “θέτει τον εαυτό του ως Περιφερειακό Σύµβουλο της 
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Π.Σ.Ε., χωρίς κανένα όφελος οικονοµικό, στη διάθεση του ̟ροσωρινού διοικητικού συµβουλίου, 
για να βοηθήσει και ̟ροκειµένου να µην χαθεί το χιονοδροµικό”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 68 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυ̟ικού χαρτιού ̟εριόδου 2014, Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 35.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 9275/395/24-
01-2014 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 
1. Εγκρίνει: 
α) το υ̟΄αριθµ. 1/24-1-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυ̟ικού χαρτιού ̟εριόδου 2014, Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 35.000 € χωρίς Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των υ̟οψήφιων ̟ροµηθευτών, 
β) τη συνέχιση του διαγωνισµού στην ε̟όµενη φάση αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών των υ̟οψηφίων. 
2. Ορίζει ως ηµεροµηνία α̟οσφράγισης των φακέλων των οικονοµικών ̟ροσφορών 
των υ̟οψηφίων την 30/01/20141, ηµέρα Πέµ̟τη, και ώρα 10.00 ̟.µ. στον ίδιο χώρο.    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 69 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Προµήθεια και µεταφορά άλατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
80.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5176/201/15-
01-2014 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 διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού του έργου «Προµήθεια και µεταφορά άλατος» 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε σφραγισµένες ̟ροσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη οικονοµική ̟ροσφορά, εφόσον το 
̟ροσφερόµενο είδος είναι α̟οδεκτό και σύµφωνο µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη της δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη ύψους 80.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την εκτέλεση 
του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει 
την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 70 
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ενίσχυση του φέροντος 
οργανισµού του υ̟άρχοντος κτιρίου (̟ρώην Σανατορίου) του Γενικού Νοσοκοµείου 
Λαµίας – διαρρυθµίσεις – αντικατάσταση στέγης – κουφωµάτων και ένταξή του στο νέο 
συγκρότηµα», ̟ροϋ̟ολογισµού 14.354.100,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
145629/6418/2013/15-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου: «Ενίσχυση του φέροντος οργανισµού 
του υ̟άρχοντος κτιρίου (̟ρώην Σανατορίου) του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας – 
διαρρυθµίσεις – αντικατάσταση στέγης – κουφωµάτων και ένταξή του στο νέο 
συγκρότηµα», ̟ροϋ̟ολογισµού 14.354.100,00 € µε Φ.Π.Α. µέχρι τις 04-10-2014, µε 
αναθεώρηση, σύµφωνα µε τη ̟αρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.  
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 71 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Πεζοδρόµηση – ∆ιαµόρφωση 
οδού ̟ρος Αθλητικό κέντρο και Βυζαντινό Μνηµείο ∆ήµου Μαλεσίνας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 490.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
146417/12692/16-01-2014 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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: 
«Πεζοδρόµηση – ∆ιαµόρφωση οδού ̟ρος Αθλητικό κέντρο και Βυζαντινό Μνηµείο 
∆ήµου Μαλεσίνας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 490.000,00 € µε Φ.Π.Α. κατά  
εκατόν ογδόντα µία  (181)  ηµερολογιακές  ηµέρες, ήτοι µέχρι 30/6/2014.                                                          
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς και ζήτησε να ε̟ανέλθει το θέµα µε 
ολοκληρωµένη εισήγηση, θέτοντας συγχρόνως και τα ακόλουθα ερωτήµατα: “Πώς και 
γιατί άλλαξε η µελέτη του έργου α̟ό το ∆ηµοτικό και το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο µετά την 
υ̟ογραφή της σύµβασης µε τον εργολάβο; Σε ̟οιο ̟ρόγραµµα είναι ενταγµένο το συγκεκριµένο 
έργο; Σε τι κόστος ̟αρα̟έµ̟ουν αυτές τις αλλαγές; Έγιναν έγκαιρα νόµιµα όσα έ̟ρε̟ε;”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 72 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Προµήθεια Πινακίδων Σήµανσης», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
25.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4997/188/15-
01-2014 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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού του έργου «Προµήθεια Πινακίδων 
Σήµανσης», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 25.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε σφραγισµένες 
̟ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη οικονοµική ̟ροσφορά, εφόσον 
το ̟ροσφερόµενο είδος είναι α̟οδεκτό και σύµφωνο µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για 
την ανάδειξη ̟ροµηθευτή ̟ινακίδων σήµανσης και στύλων στήριξης για τις ανάγκες  
του  Εθνικού και Ε̟αρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη της δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη ύψους 25.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την εκτέλεση 
του έργου του θέµατος.     
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει 
την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 73 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Κτηριακές εγκαταστάσεις Γ.Ν. 
Καρ̟ενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.100.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3006/2013/17-
01-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
υ̟΄αριθµ. 4/28-11-2013 ̟ρακτικό (θέµα 5ο) του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
της Π.Ε. Ευρυτανίας και την υ̟΄ αριθµ. 6355/2-12-2013 διατύ̟ωση γνώµης της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Π.Σ.Ε., τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα 
του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου: «Κτηριακές εγκαταστάσεις Γ.Ν. 
Καρ̟ενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.100.000,00 € µε Φ.Π.Α. µέχρι 11-10-
2014, µε αναθεώρηση των τιµών για το χρονικό διάστηµα της ̟αράτασης.     
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 74 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – όρια Νοµού 
Βοιωτίας, Τµήµα Ε’ », ̟ροϋ̟ολογισµού 9.000.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2730/78/16-
01-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση της συνολικής ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του έργου: «Οδός 
Αταλάντη – όρια Νοµού Βοιωτίας, Τµήµα Ε’», ̟ροϋ̟ολογισµού 9.000.000,00 €, 
αναδόχου εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ΑΤΕΒΕ, έως 10 - 04 - 2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 75 
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ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την 
κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των 
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης έτους 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 85.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..            

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
4980/224/15-01-2014 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. την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων 
και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των 
Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης έτους 2014, 
̟ροϋ̟ολογισµού 85.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
2. τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού φορέα  02073 και τον ΚΑΕ 0823. 
 Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αν και το ̟οσό φαίνεται µεγάλο, 
διότι “η ε̟ιµήκης διαµόρφωση της Εύβοιας δικαιολογεί το αυξηµένο κατά 16-20,5 % κόστος 
έναντι των άλλων Π.Ε.”. 
        
   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 76 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ε̟αναλη̟τικού ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος (χύµα) ̟εριόδου 2014», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 57.500,00 € ̟λέον Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 7278/247/21-
01-2014 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 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 4/21-1-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού 
̟ρόχειρου διαγωνισµού για την«Προµήθεια άλατος (χύµα) ̟εριόδου 2014», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 57.500,00 € ̟λέον Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο του 
φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 ̟αρ. 2 του Π.∆. 118/2007 ̟ου κατέθεσε η 
αναδειχθείσα εταιρεία «ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΝ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΥΠΙ∆Η». 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού στην εταιρεία 
«ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΥΠΙ∆Η»,  µε τελική τιµή 41,90 €/τόνο 
̟λέον ΦΠΑ. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 77 
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ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης για εξόφληση λογαριασµού έργου, 
α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π., Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
133086/4507/20-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης α̟ό το ενταγµένο έργο µε γενικό τίτλο:  
«Εξόφληση οφειλών των ̟ροηγούµενων ετών α̟ό εκτελεσθείσες εργασίες, 
ληξι̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις, δικαστικές α̟οφάσεις, αναθεωρήσεις έργων, Ο.Κ.Ω. 
διαφόρων έργων, λογαριασµούς τόκων διαφόρων έργων κ.λ.̟.», α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π. 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κάτωθι:  
 

Α/Α Τίτλος έργου Ανάδοχος Ποσό Κ.Α.Ε 
1. 1ης εντολής, 2ης (ορθή 

ε̟ανάληψη), 3ης 
(ε̟ανυ̟οβολή) εντολών 
̟ληρωµής τόκων και 
̟ιστο̟οίηση της 
εργολαβίας του έργου: 
‘’Κατασκευή της οδού 
σύνδεσης ΠΑΘΕ –
Πορθµείο Γλύφας’’ 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. 193.980,74 97790000 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  193.980,74  

 
Η ανωτέρω δα̟άνη, συνολικού ̟οσού 193.980,74 €, θα καλυφθεί α̟ό ̟ιστώσεις του Ε.Φ. 
01.071 και ΚΑΕ εξόδων 9779.0000. 
 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 78 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 239/21-01-2014 
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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας, 
ως εξής: 
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 
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1 1ος  λογαριασµός του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

ΣΤΟΝ Ο∆ΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 
ΜΠΑΓΑΣΑΚΙ-ΦΙ∆ΑΚΙΑ-ΑΓ. 

ΒΛΑΧΕΡΝΑ» 
Κ.Α.Ε. 9779 

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Ε∆Ε 

23.942,00€ 

2 

1ος  λογαριασµός του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

ΣΤΟΝ Ο∆ΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΙΝΙΑΝΗ-
∆ΑΦΝΗ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ» 

Κ.Α.Ε. 9779 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε∆Ε 

30.911,98€ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 79 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
στην συνδιοργάνωση µε τον ∆ήµο ∆ελφών του λαϊκού καρναβαλικού δρώµενου 
«Στοιχειό της Χάρµαινας», την 1 - 3 - 2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./15-01-
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 2.000 € για εκτύ̟ωση 1.000 αφισών και 3.000 ̟ρογραµµάτων, για 
τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στην συνδιοργάνωση µε τον ∆ήµο 
∆ελφών του λαϊκού καρναβαλικού δρώµενου του ‘’Στοιχειού της Χάρµαινας’’ ̟ου θα γίνει 
το Σάββατο 1 Μαρτίου 2014 στην Άµφισσα. Η δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον ΚΑΕ 0844 
και Φορέα 073. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει το 50% της ανωτέρω δα̟άνης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 80 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ών ∆ιαγωνισµού και Ενστάσεων για το έργο µε τίτλο: 
«Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το έτος 2014». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 7729/35/22-
01-2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί τις ̟αρακάτω τριµελείς ε̟ιτρο̟ές διαγωνισµού και ενστάσεων για το έργο µε 
τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το έτος 2014», τα 
µέλη των ο̟οίων ̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το α̟ό 21-01-2014 
̟ρακτικό δηµόσιας κλήρωσης, ως εξής: 

Α) Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας διαγωνισµού, Αξιολόγησης ̟ροσφορών και διαδικασιών 
δια̟ραγµάτευσης: 
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Τακτικά Μέλη: 
1. Νικόλαος Φλώρος, Π.Ε. Γεω̟όνων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας, υ̟άλληλος 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας, 
2. Βαΐα Τόλλιλη, Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υ̟άλληλο της ∆/νσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, 
 3. Ευάγγελος Μ̟λέτσας, Π.Ε. Γεω̟όνων, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
Ανα̟ληρωµατικά Μέλη:  
1. Άννα Χριστοφοράτου, Π.Ε. Γεω̟όνων, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, 
2. Αριστείδη Σώχο, Τεχνολόγο Γεω̟ονίας, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας,  
3. Γεώργιο ∆ιαµαντή, Τ.Ε. Τεχνολόγο  Οχηµάτων, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
Β) Ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης ενστάσεων και ̟ροσφυγών (µε αντικείµενο την εκδίκαση 
ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και ̟ροσφυγών του άρθρου 3 ̟αρ. 2 του 
Ν. 2522/1997).  
Τακτικά Μέλη: 
1. Κων/νος Κούτρας, Π.Ε. Γεω̟όνων, Προϊστάµενος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας, 
2. Γεωργία Τζίγκα, Π.Ε. Γεω̟όνων, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε.  Φθιώτιδας,  
3. Ιωάννης Κασσιός, Π.Ε. Γεω̟όνων, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
Ανα̟ληρωµατικά Μέλη: 
1. ∆ηµήτριος Αλεξίου, Π.Ε. Γεω̟όνων, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, 
2. Ευφροσύνη Μακρυγιάννη, Π.Ε. Γεω̟όνων, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.  Φθιώτιδας, 
3.  Αθανάσιος Χουλιάρας, ∆.Ε. Γεωργικού - Κτηνοτροφικού, υ̟άλληλος της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
Έργο της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών και  
∆ιαδικασιών ∆ια̟ραγµάτευσης θα είναι η διενέργεια διαγωνισµού και η αξιολόγηση 
των ̟ροσφορών καθώς και οι διαδικασίες δια̟ραγµάτευσης για την ε̟ιλογή 
αναδόχου–ων του έργου µε τίτλο «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στη Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας το  έτος 2014».  Ε̟ίσης η γνωµοδότηση, για κάθε θέµα ̟ου θα ̟ροκύψει κατά 
την εκτέλεση των συµβάσεων. 
 
Έργο της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων θα είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του 
άρθρου 15 του Π. ∆. 118/2007 και ̟ροσφυγών του άρθρου 3 ̟αρ 2 του Ν. 2522/1997. 
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Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας, Αξιολόγησης Προσφορών και ∆ιαδικασιών 
∆ια̟ραγµάτευσης του  διαγωνισµού ορίζεται ο Νικόλαος Φλώρος, µε ανα̟ληρωτή 
του, την Άννα Χριστοφοράτου. 
 
Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης των Ενστάσεων ορίζεται ο Κων/νος Κούτρας µε 
ανα̟ληρωτή του, τον ∆ηµήτριο Αλεξίου. 
 
Γραµµατέας των ανωτέρω Ε̟ιτρο̟ών ορίζεται η Αγγελική Κά̟̟ου, ∆Ε ∆ιοικητικού – 
Λογιστικού, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας, µε ανα̟ληρωτή της, την 
Ανεστο̟ούλου Κων/να, ∆Ε Χειριστών Η/Υ, υ̟άλληλο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας . 
 
Οι ε̟ιτρο̟ές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των 
∆ηµόσιων Υ̟ηρεσιών, στο κτίριο της ∆.Α.Ο. και θα λειτουργούν µέχρι την ολοκλήρωση 
του εν λόγω διαγωνισµού. 
 
Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης η Υ̟ηρεσία θα 
υ̟οβάλλει τα ̟ρακτικά των ανωτέρω ε̟ιτρο̟ών στην Ε̟ιτρο̟ή κατακύρωσης του 
διαγωνισµού ( Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) για την κατά 
νόµο έγκριση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 81 
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (Π.Ε. Βοιωτίας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 61/21-01-2014 
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 οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Λιβαδειάς, κ. Γεωργία Καρβούνη (οδ. ∆αιδάλου 3 Θήβα – Τ.Κ. 32100), στην ο̟οία 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
Πειραιά, στη δικάσιµο της 3-04-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να 
α̟οκρούσει την έφεση του Κωνσταντίνου Βρεττού του Γεωργίου κατά του ̟ρώην 
Νοµάρχη Βοιωτίας και κατά της αριθµ. 298/2007 α̟όφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και 
ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση της α̟αιτείται, για την 
υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 82 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης, φακέλου και τευχών δηµο̟ράτησης των εργασιών της 
µελέτης -  έρευνας  «Γεωτεχνικές Εργασίες  -  Έρευνες των Μελετών της ΣΑΜ 540», µε 
συµφωνία – ̟λαίσιο, Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 295.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 123262/11413  
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/21-01-2014 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 δα̟άνη ύψους 295.500,00 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της Μελέτης – Έρευνας µε 
τίτλο: «Γεωτεχνικές Εργασίες  -  Έρευνες των Μελετών της ΣΑΜ 540», 
β) τον φάκελο των εργασιών της ως άνω Μελέτης – Έρευνας µε συµφωνία – ̟λαίσιο, 
γ) την δηµο̟ράτηση των εργασιών της ως άνω Μελέτης – Έρευνας του θέµατος µε 
συµφωνία – ̟λαίσιο, 
δ) την ̟ροκήρυξη και τα λοι̟ά Τεύχη ∆ηµο̟ράτησης των εργασιών της ως άνω 
Μελέτης – Έρευνας του θέµατος µε συµφωνία – ̟λαίσιο. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως Αρχή 
̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά µε αρκετές, ωστόσο ε̟ιφυλάξεις, 
̟ου εντο̟ίζονται στο γεγονός ότι “̟ρόκειται για 4 διαφορετικές µελέτες µικρών σχετικά 
έργων, ανεξάρτητων µεταξύ τους, ̟ου α̟ό αδυναµία της τεχνικής υ̟ηρεσίας, λόγω έλλειψης 
̟ροσω̟ικού (µηχανικών) και εξαιτίας της έλλειψης χρόνου ̟αραδίδονται στον ιδιωτικό τοµέα. 
Είναι µια µορφή ιδιωτικο̟οίησης (εργολαβία) ̟ου εµ̟ορευµατο̟οιεί ̟λήρως τις µελέτες. Οι 
µελέτες και τα δηµόσια έργα µ̟ορούν και ̟ρέ̟ει να είναι αντικείµενο ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ̟ου θα ε̟ιστρέφει το εργολαβικό κέρδος στο λαό. 
Μέχρι τότε η ενίσχυση των τεχνικών υ̟ηρεσιών είναι αναγκαία, ώστε να έχουν την δυνατότητα 
̟ραγµατο̟οίησης µελετών, ̟ου δεν ̟ρέ̟ει για κανέναν λόγο να ̟εράσουν στους ιδιώτες”. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 83 
 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διάθεσης ̟ιστώσεων ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2014, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 339/22-01-
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 οµόφωνα 
Εγκρίνει την αύξηση του ̟οσοστού διάθεσης ̟ίστωσης του Π/Υ οικ. έτους 2014 α̟ό το 
50% στο 90% για τον ΚΑΕ 1725 (Προµήθεια κάθε είδους τηλε̟ικοινωνιακού και λοι̟ού 
εξο̟λισµού), λόγω της ανάγκης ̟ραγµατο̟οίησης δα̟άνης ̟ροµήθειας µηχανήµατος 
αιθαλοµίχλης και για τους ΚΑΕ 5243 (∆α̟άνες ̟ρογράµµατος ΟΣ∆Ε), 5244 (∆α̟άνες 
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας),  για τις δα̟άνες οδοι̟ορικών εξόδων. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος υ̟έβαλε αίτηµα, ώστε, µε την ίδια διαδικασία ̟ου ήρθε η 
εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας για την ̟ροµήθεια 
µηχανήµατος αιθαλοµίχλης, να έρθει και για τις υ̟όλοι̟ες Περιφερειακές Ενότητες.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 84 
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ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1556/19-12-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Π.Σ.Ε. ̟ερί έγκρισης ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση 
δρόµου Γαρδίκι – Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Βελτίωση τµήµατος δρόµου στον Αγ. Κων/νο», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8128/330/22-
01-2014 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 το α̟ό 22-1-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Βελτίωση τµήµατος δρόµου στον Αγ. Κων/νο», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
30.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα τέσσερα τοις 
εκατό (44,00%). 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 85 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Εργασίες καθαρισµού γερµανικής τάφρου Λαµίας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4009/153/14-
01-2014 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 το υ̟΄αριθµ. 1/8-1-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Εργασίες καθαρισµού γερµανικής τάφρου Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
200.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα ̟έντε 
τοις εκατό (45,00%). 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 86 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8011/285/22-
01-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει 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 µηνός ∆εκεµβρίου 

2013 
ΚΑΕ:9771-ΚΑΠ 

Ευρυ̟ίδης Ματθαίου 7066,79 

2 Μεταφορά Αλατιού µηνός ∆εκεµβρίου 
2013 

ΚΑΕ 9771-ΚΑΠ 

Νίκος Οικονόµου 324,18 

 << Ανδρέας Αυγέρης 237,90 

 << Παναγιώτης Σεγδίτσας 447,34 

 << Γεώργιος Λαγγουράνης 1.228,04 

 << Παναγιώτης Μάνος 1.191,17 

3 10ος Λογ. Ανακαίνιση-Βελτίωση 
Νοµαρχιακού Κτηνιατρείου 

Λιδορικίου 
ΚΑΕ 9459 ΣΑΕΠ-066 

Κ/Ξ Ι. Ταλάντης-Κ. 
Θωµό̟ουλος 

2.035,87 

4 5ος Λογ. Βελτίωση συνδετήριου δρόµου 
Πολυδρόσου-Χ.Κ Παρνασσού (Γ΄ 

φάση) 
ΚΑΕ 9459 ΣΑΕΠ-066 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ 40.823,48 

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

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 87 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1949/68/9-01-
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 ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 

 
1. ̟οσό 123,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής-
συντήρησης του καυστήρα ̟ετρελαίου στο Κτηνιατρείο Λιδορικίου (ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
2. ̟οσό 1.930,83 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆.Ε.Η.  
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3. ̟οσό 3.993,74 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711.02, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 16 υ̟αλλήλων της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, του Τµήµατος 
ΚΤΕΟ, του Τµήµατος Μηχανολογικού Εξο̟λισµού, ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας για 
τους µήνες Αύγουστο, Σε̟τέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, έτους 2013.  
4. ̟οσό 69.096,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0821.02, για την ̟ληρωµή 
µεταφοράς µαθητών Α/βάθµιας & Β/βάθµιας εκ̟αίδευσης σχολικού έτους 2012-2013 
της Π.Ε. Φωκίδας.  
5. ̟οσό 1.586,70 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871, για την ̟ληρωµή αµοιβής 
δικηγόρου για την εξέταση έφεσης της Α.Ε. ΚΝΩΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  στο Συµβούλιο της 
Ε̟ικρατείας (ΚΟΛΟΒΑΤΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ). 
6. ̟οσό 393,60 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0879, για την ̟ληρωµή 
̟ροσαρµογής - ̟αραµετρο̟οίησης του συστήµατος µισθοδοσίας για την µισθοδοσία 
εργαζοµένων ̟ρογράµµατος κοινωφελούς α̟ασχόλησης στην Π.Ε. Φωκίδας (OTS A.E.). 
7. ̟οσό 850,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0843, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
εκτύ̟ωσης εντύ̟ων της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών (ΜΥΤΑΡΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ). 
8. ̟οσό 329,64 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871.02, για την ̟ληρωµή αµοιβής 
δικηγόρου για ̟αράσταση στο µονοµελές ̟ρωτοδικείο Αθηνών, οικονοµικού έτους 
2013 (ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ).   
9. ̟οσό 332,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής, 
ρύθµισης και ̟ρογραµµατισµό του ηλεκτρονικού ζυγιστηρίου της ∆/νσης Μεταφορών 
και Ε̟ικοινωνιών (ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ). 
10. ̟οσό 282,90 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας εκτυ̟ωτή του ηλεκτρονικού ζυγιστηρίου της ∆/νσης Μεταφορών.  
11. ̟οσό 40.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0511, για την ̟ληρωµή 
υ̟ερωριακής α̟ασχόλησης υ̟αλλήλων Π.Ε. Φωκίδας, για το έτος 2014.  
12. ̟οσό 5.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0512, για την ̟ληρωµή 
υ̟ερωριακής α̟ασχόλησης (εξαιρέσιµες) υ̟αλλήλων Π.Ε. Φωκίδας. 
13. ̟οσό 180,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας 2 τόνερ της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού (Π.Σ.Μ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ). 
14. ̟οσό 129,15 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την ̟ληρωµή κόστους 
εργασίας για την ε̟ισκευή του εκτυ̟ωτή του Τµήµατος Πληροφορικής (ΤΣΕΛΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ). 
15. ̟οσό 179,43 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826, για την ̟ληρωµή 2 
λογαριασµών Vodafone της κας Αντι̟εριφερειάρχη α̟ό 11/11/2013 έως 10/1/2014.  
16. ̟οσό 225,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας 5 τόνερ για το FAX του γραφείου κτηνιατρικής στο Λιδωρίκι 
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ). 
17. ̟οσό 102,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 1 τόνερ 
για εκτυ̟ωτή laserjet 1320 του Τµήµατος Κτηνιατρικής Άµφισσας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ 
Κ ΣΙΑ ΕΤΕ).   
18. ̟οσό 169,74 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας σφραγίδων της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού και του ΚΕ∆∆Υ 
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ). 
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19. ̟οσό 5.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0829, για την ̟ληρωµή εξόδων 
µεταφοράς ̟ρογράµµατος ∆ακοκτονίας, έτους 2014. 
20. ̟οσό 140,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας υλικών του τµήµατος Κτηνιατρικής Άµφισσας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
21. ̟οσό 520,29 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1641, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας χρωµάτων της Π.Ε. Φωκίδας  (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
22. ̟οσό 45,51 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
δύο σφραγίδων µε µηχανισµό της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας – Κτηνιατρικής 
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ). 
23. ̟οσό 459,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας υλικών της Π.Ε. Φωκίδας  (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
24. ̟οσό 1.752,75 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723, για την ̟ληρωµή  
̟ροµήθειας 3 ∆ικτυακών εκτυ̟ωτών τύ̟ου Laser A4 Ασ̟ρόµαυροι δι̟λής όψης 
εκτύ̟ωσης για την εξυ̟ηρέτηση µηχανογραφικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φωκίδας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ.&ΣΙΑ ). 
25. ̟οσό 88,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την ε̟ισκευή 
φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος Samsung και συντήρηση στο Fax της ∆/νσης Μεταφορών & 
Ε̟ικοινωνιών του τµήµατος ΚΤΕΟ (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ). 
26. ̟οσό 2.706,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την ̟ληρωµή 
συντήρησης των µηχανηµάτων των 2 αυτόµατων γραµµών ό̟ως ορίζει το ̟ρότυ̟ο ISO 
9001 του 2008 του Τµήµατος ΚΤΕΟ (ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.). 
27. ̟οσό 450,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0843, για την ̟ληρωµή 
φωτοτυ̟ιών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας (ΕΥΘ. & ∆ΗΜ. ΛΑΛΑΣ). 
28. ̟οσό 5.500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1512, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ̟ετρελαίου θέρµανσης στα αγροτικά κτηνιατρεία Ευ̟αλίου και Λιδωρικίου 
έτους 2014.  
29. ̟οσό 604,32 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0716.02, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 2 υ̟αλλήλων του τµήµατος Κτηνιατρικής για τους µήνες Αύγουστο, 
Σε̟τέµβριο, Οκτώβριο.  
30. ̟οσό 157,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 1 υ̟αλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού.  
31. ̟οσό 838,86 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ1713, για αγορά φωτοτυ̟ικού 
µηχανήµατος για τις ανάγκες του Αγροτικού Κτηνιατρείου Λιδορικίου α̟ό Π.Σ.Μ. 
Μονο̟ρόσω̟η  Ε.Π.Ε.. 
 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 88 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής καταγραφής µη χρησιµο̟οιούµενων, 
µηχανηµάτων, οχηµάτων και υλικού της Π.Ε. Φθιώτιδας, µε σκο̟ό την εκ̟οίησή τους. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 388/23-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί τριµελή ε̟ιτρο̟ή για την καταγραφή των µη χρησιµο̟οιούµενων, λόγω 
̟αλαιότητας, µηχανηµάτων, οχηµάτων και υλικού της Π.Ε. Φθιώτιδας, α̟οτελούµενη 
α̟ό τους υ̟αλλήλους της Περιφέρειας, ως εξής: 
 
1) Μακρή Ιωάννη, υ̟άλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας 
κατηγορία / κλάδου ∆Ε οδηγών µε βαθµό Γ΄, 
2) Περώνη Κωνσταντίνο του  Ευαγγέλου, υ̟άλληλος της ∆/νσης Μεταφορών & 
Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατηγορίας / κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων µηχανικών 
µε βαθµό ∆΄, 
3) Κοτσόβολο ∆ηµήτριο του Νικολάου, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας 
κατηγορία / κλάδου ∆Ε τεχνικών µε βαθµό Β΄. 
 
Το ̟ρος α̟ογραφή υλικό βρίσκεται: 
 
α) στο οικό̟εδο της ̟ρώην ΥΕΒ στη Λαµία, ( Τέρµα Πα̟α̟οστόλου ) 
β) στο εργοτάξιο της ∆.Τ.Ε. – Π.Ε. Φθιώτιδας,  (κόµβος Λαµίας ) 
γ) σε οικό̟εδο όµορο του ΚΤΕΟ Βαρδατών, (στις Βαρδάτες ) 
δ) στο χώρο του ΚΕΓΕ Βαρδατών (κέντρο ∆ΗΜΗΤΡΑ)  
 
Η ανωτέρω ε̟ιτρο̟ή θα συντάξει και θα υ̟οβάλει στη ∆/νση Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. 
κατάσταση των µη χρησιµο̟οιούµενων, λόγω ̟αλαιότητας, µηχανηµάτων, οχηµάτων 
και υλικών, ̟ου βρίσκονται στους ̟αρα̟άνω χώρους,  µε σκο̟ό την εκ̟οίησή τους 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 89 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης  και διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β’ Φάση», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8512/347/23-
01-2014 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 «Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών 
Β’ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµο̟ρασία και µε τρό̟ο ε̟ιλογής το σύστηµα ̟ροσφοράς µε ενιαίο ̟οσοστό 
έκ̟τωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 609/85 και το άρθρο 5 του Ν.3669/08,  
β) τα τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη ύψους 250.000 µε ΦΠΑ, α̟ό ̟ιστώσεις ΚΑΠ 2013 5η τρο̟ο̟οίηση 
(266/2013 α̟όφαση Περιφερειακού Συµβουλίου), για την εκτέλεση του ε̟ί θέµατι 
έργου. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας  ως αρχή ̟ου θα διενεργήσει την 
διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής δηµο̟ρασίας  και την δηµο̟ρασία.  
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 90 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Α̟οκατάσταση Ζηµιών Συρµατοκιβωτίων και Αναχωµάτων στον 
Χείµαρρο Τολοφώνας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8827/367/23-
01-2014 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 «Α̟οκατάσταση Ζηµιών Συρµατοκιβωτίων και 
Αναχωµάτων στον Χείµαρρο Τολοφώνας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 80.000,00 € 
µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία και µε τρό̟ο ε̟ιλογής το σύστηµα ̟ροσφοράς µε 
ενιαίο ̟οσοστό έκ̟τωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆ 609/85 και το άρθρο 5 του 
Ν.3669/08,  
β) τα τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη ύψους 250.000 µε ΦΠΑ, α̟ό ̟ιστώσεις ΚΑΠ 2013 5η τρο̟ο̟οίηση 
(266/2013 α̟όφαση Περιφερειακού Συµβουλίου), για την εκτέλεση του ε̟ί θέµατι 
έργου. 
2. Ορίζει την ∆/νση 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 91 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Α̟οκατάσταση Ζηµιών Συρµατοκιβωτίων και Αναχωµάτων στον 
Χείµαρρο Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8816/366/23-
01-2014 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 «Α̟οκατάσταση Ζηµιών Συρµατοκιβωτίων και 
Αναχωµάτων στον Χείµαρρο Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € 
µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία και µε τρό̟ο ε̟ιλογής το σύστηµα ̟ροσφοράς µε 
ενιαίο ̟οσοστό έκ̟τωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆ 609/85 και το άρθρο 5 του 
Ν.3669/08,  
β) τα τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη ύψους 250.000 µε ΦΠΑ, α̟ό ̟ιστώσεις ΚΑΠ 2013 5η τρο̟ο̟οίηση 
(266/2013 α̟όφαση Περιφερειακού Συµβουλίου), για την εκτέλεση του ε̟ί θέµατι 
έργου. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας  ως αρχή ̟ου θα διενεργήσει την 
διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής δηµο̟ρασίας  και την δηµο̟ρασία.  
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 92 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή κρασ̟έδων οδικού άξονα Προυσός – Αρα̟οκέφαλα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 110/23-01-2014 
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) τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή κρασ̟έδων οδικού 
άξονα Προυσός – Αρα̟οκέφαλα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., 
β) τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο, 
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 93 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών ̟ου εδρεύουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 395.500,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 272/24-01-2014 
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 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 1/22-1-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών ̟ου 
εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 395.500,00 € µε 
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των υ̟οβληθέντων α̟ό τον αναδειχθέντα µειοδότη κ. 
Τσιώνη Σ̟υρίδωνα δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την αριθµ. 1/2013 διακήρυξη. 
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στον Τσιώνη Σ̟υρίδωνα για την ̟ροµήθεια βενζίνης 
αµόλυβδης και ̟ετρελαίου κίνησης, µε τιµή ̟ου θα υ̟ολογίζεται ε̟ί της νόµιµα 
διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης τιµής λιανικής ̟ώλησης του είδους ε̟ί των τιµών 
των ̟ρατηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, κατά την ηµέρα της 
̟αράδοσής, για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, 
καθώς και ΙΚΑ, ΟΑΕ∆, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, Βρεφονη̟ιακό Σταθµό 
Καρ̟ενησίου και ΕΚΑΒ. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 94 
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών α̟ό τις ̟ρόσφατες ̟ληµµύρες στο 
Νοµό Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6422/243/23-
01-2014 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 το υ̟΄αριθµ. 1/17-1-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση ζηµιών α̟ό τις ̟ρόσφατες ̟ληµµύρες στο Νοµό Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών συµµετοχής των 
υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα ε̟τά τοις εκατό 
(47,00%). 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 95 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή κρασ̟έδων οδικού άξονα Βραγγιανά – Έλατος – Όρια Νοµού Καρδίτσας», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 112/24-01-2014 
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. 1/21-1-2014 και 1α/21-1-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή κρασ̟έδων οδικού άξονα Βραγγιανά – Έλατος – 
Όρια Νοµού Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου 
αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών 
και των εγγυητικών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΖΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» ̟ου 
̟ροσέφερε έκ̟τωση τρία τοις εκατό (3 %). 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 96 
 
ΘΕΜΑ 32ο: 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. 271/24-01-2014 
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 
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Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 

(ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ) 

1 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ενός  Η/Υ µε τα  ̟εριφερειακά 
συστήµατα Κεντρική µονάδα – ̟ληκτρολόγιο-̟οντίκι και 
µίας οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες του τµήµατος 
Λογιστικής ∆ιαχ/σης της ∆/νσης ∆/κού-Οικ/κού. 
Σχετ. αριθµ.. 217/17-1-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. 
Οικ. της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 
073 ΚΑΕ  1723. 

895,00 

2 δα̟άνη για αµοιβή για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ου 
αφορούν την  ̟ροσαρµογή – ̟αραµετρο̟οίηση ̟λ. 
Συστήµατος Ανθρ. ∆υναµικού Κοινωφελούς 
Α̟ασχόλησης (393,60) και δα̟άνη για συνδροµή έτους 
2014 α̟εριόριστης χρονικά ̟ρόσβασης στην ̟λήρης βάση 
Νοµικών και ∆ιοικητικών ̟ληροφοριών <Νοµοτέλεια> 
(1.168,50)   για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ.. 130/17-1-2014 και 178/20-1-2014 έγγραφα 
της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 
073 ΚΑΕ  0879. 

1.562,10 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 97 

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 357/24-01-2014 
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 οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
A. τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης για αγορά, ε̟ισκευή,  συντήρηση ή 
̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 
1) ̟οσό 140.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 2713, για  ̟ληρωµή ε̟ιδόµατος 
νεφρο̟αθών και µεταµοσχευµένων για 187 άτοµα στην Π.Ε. Βοιωτίας για τους µήνες 
Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2014, 
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2) ̟οσό 228,78 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά δύο τόνερ για τις ανάγκες της ̟ρωτοβάθµιας εκ̟αίδευσης (Έγγραφό 
της 266/13-01-14), 
3) συµ̟ληρωµατικό ̟οσό 289,61 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 1111, για αγορά τεσσάρων τόνερ φωτοαντιγραφικού, ενός τόνερ 
εκτυ̟ωτή, τριάντα µελανοταινιών για τις ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών Θήβας  
(Έγγραφα του 427/14-01-14 και 229/16-01-14), 
4) ̟οσό 933,57€, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111,843,1699, για υλικά εκτυ̟ώσεως, αγορά αναλωσίµων υλικών και γραφικής ύλης, 
σφραγίδες κ.λ.̟. για τις ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών Θήβας (Έγγραφό του 
429/14-01-14), 
5) ̟οσό  307,50 € µηνιαίως, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 851, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για την συντήρηση και ε̟ίβλεψη των δύο 
ανελκυστήρων του διοικητηρίου στην Λιβαδειά, και ενός του κτιρίου στην Θήβα, δύο 
φορές το µήνα και α̟ευθείας ανάθεση στην εταιρία Τόλιας Λ. Γεώργιος. Η σύµβαση 
̟ου θα υ̟ογραφεί µ̟ορεί να λυθεί µονοµερώς α̟ό την αναθέτουσα αρχή και αζηµίως 
για αυτή  και ̟ριν α̟ό την λήξη της όταν ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισµός, 
6) ̟οσό 250,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
894, για ̟ληρωµή δικαστικής δα̟άνης, στην δικηγόρο Ελευθερία Ζωγράφου, 
ε̟ιδικάστηκε σε βάρος της Π.Ε. Βοιωτίας µε την αριθµ. 397/2013 α̟όφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θήβας, για την διαδικασία α̟αλλοτριώσεων του έργου 
«Κανάβαρι - ∆/νση Θεσ̟ιών – ∆οµβραίνα (Κορύνη-Θίσβη-Πρόδροµος (̟αράκαµψη 
∆οµβραίνας)»,  
7) ̟οσό 592,28 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά αναλωσίµων υλικών και γραφικής ύλης, σφραγίδες κ.λ.̟. για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών Θήβας  ( Έγγραφό του 428/14-01-14), 
8) ̟οσό  80,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
826, για ̟ληρωµή κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες του Τµήµατος ΠΣΕΑ της Π.Ε. 
Βοιωτίας,  
9) ̟οσό 150 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 879, για ̟ληρωµή του συστήµατος 
∆ΙΑΣ για ̟ληρωµή του ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών κατά το έτος 2014, 
10) ̟οσό 400,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1231, για αγορά ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής και 
των αγροτικών κτηνιατρείων  ( Έγγραφό της 1196/23-01-14), 
11) ανάληψη ̟οσού 215.608,86 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 5241, για τις 
ανάγκες δακοκτονίας της Π.Ε. Βοιωτίας, κατά τα έτη 2013 και 2014, 
12) ανάληψη ̟οσού 3.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 515, για κάλυψη 
δα̟ανών των κλιµακίων ̟ου διενεργούν ̟εριοδικό έλεγχο µέτρων και σταθµών της 
Π.Ε. Βοιωτίας, 
13) ανάληψη ̟οσού 1678,71 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 566, για κάλυψη 
δα̟ανών των κλιµακίων ΚΕΛΑΥΕ ̟ου διενεργούν ελέγχους στην Π.Ε. Βοιωτίας. 

Β) την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. 
Βοιωτίας, ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

1ος Λογ/µός του έργου ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 071 9459 9.840,00 
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«Καθαρισµός και ε̟ισκευή 
γεώτρησης Τσουκαλάδων» 

ΜΙΧΑΗΛ Ε∆Ε 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 98 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 9134/540/24-
01-2014 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 
Α) Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 

 
1. ̟οσό 301,35 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0823, για υ̟ηρεσίες 
courier µηνός ∆εκεµβρίου 2013,  
2. ̟οσό 2.224,93 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων µηνός Οκτωβρίου 2013 (Έγγρ. 5435/231/16-1-14 ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων), 
3. ̟οσό 181,11 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά τµ. 
Πληροφορικής µηνών Σε̟τεµβρίου – Οκτωβρίου 2013 (Έγγρ. 7893/24/22-1-14 τµ. 
Πληροφορικής), 
4. ̟οσό 1.904,73 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Αυγούστου – ∆εκεµβρίου 2013 
(Έγγρ. 585/16-1-13 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής),  
5. ̟οσό 7.027,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0892, ως ε̟ιδικασθείσα δα̟άνη 
σύµφωνα µε την υ̟. αριθµ. 166/2007 α̟όφαση του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας και 2219/2011 (Α̟όγραφο Α΄ εκτελεστό) α̟όφαση του Β΄ 
τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, 
6. ̟οσό 424,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0831, για ̟ληρωµή τελών 
ύδρευσης 6ου διµήνου 2013,  
7. ̟οσό 773,76 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης 
Ανά̟τυξης µηνών Ιουνίου- Νοεµβρίου 2013,  
8. ̟οσά: α) 37,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, και  β) 243,48 €, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5244, για οδοι̟ορικά τµ. Κτηνιατρικής µηνών Αυγούστου 
– ∆εκεµβρίου 2013 (Έγγρ. 17938/31-12-13, 17935/31-12-13 τµ. Κτηνιατρικής), 
9. ̟οσό 414,24 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά τµ. 
Κτηνιατρικής µηνών Ιουλίου – Νοεµβρίου 2013 (Έγγρ. 17937/31-12-2013 τµ. 
Κτηνιατρικής), 
10. ̟οσά: α) 224,25 € και β) 263,25 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά τµ. Κτηνιατρικής µηνών Φεβρουαρίου – ∆εκεµβρίου 2013 (Έγγρ. 17934/31-
12-13, 17940/31-12-13 τµ. Κτηνιατρικής). 
11. ̟οσό 130,68 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά 
Κτηνιατρικού γραφείου Καρύστου µηνών Οκτωβρίου – Νοεµβρίου 2013 (Έγγρ. 2949/4-
12-13 Κτηνιατρικό Γραφείο Καρύστου), 
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12. ̟οσό 272,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0519, για ̟ληρωµή δα̟άνης 
υ̟αλλήλων του τµ. Εµ̟ορίου και Τουρισµού για τη συµµετοχή τους σε κλιµάκια 
ελέγχων µέτρων και σταθµών για το έτος 2011,  
13. ̟οσό 418,83 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά τµ. 
Κτηνιατρικής µηνών Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2013 (Έγγρ. 17932/31-12-13 τµ. 
Κτηνιατρικής), 
14. ̟οσό 193,08 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά τµ. 
Κτηνιατρικής µηνών Μαΐου – Νοεµβρίου 2013 (Έγγρ. 17933/31-12-2013 τµ. 
Κτηνιατρικής), 
15. ̟οσό 90,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5244, για οδοι̟ορικά τµ. 
Κτηνιατρικής µηνών Αυγούστου – ∆εκεµβρίου 2013 (Έγγρ. 17891/31-12-13 τµ. 
Κτηνιατρικής), 
16. ̟οσό 3.596,81 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 148147/6598/20-12-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
17. ̟οσά: α) 2.358,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0342 και β) 657,51 € ΚΑΕ 
0352, για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού (δύο ατόµων  
οκτάµηνης διάρκειας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) µηνός 
∆εκεµβρίου 2013,  
18. ̟οσό 284,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1512, για ̟ληρωµή 
κοινόχρηστων της ∆/νσης ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης µηνός ∆εκεµβρίου 2013 (Έγγρ. 205/7-
1-14 ∆/νση ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης), 
19. ̟οσά: α) 116,58 € - υ̟ηρεσίες  Ν. Αρτάκης, β) 69,00 € - υ̟ηρεσίες Καρύστου, γ) 
127,10 € - υ̟ηρεσίες Αλιβερίου, δ) 319,06 € - υ̟ηρεσίες Ιστιαίας, ε) 5.292,82 € -υ̟ηρεσίες 
Χαλκίδας, για ̟ληρωµή ταχυδροµικών τελών µηνός ∆εκεµβρίου 2013,  
20. ̟οσά: α) 238,36 € - υ̟ηρεσίες Αλιβερίου, β) 138,90 € - υ̟ηρεσίες Ν. Αρτάκης, για 
̟ληρωµή ταχυδροµικών τελών µηνός Νοεµβρίου 2013,  
21. ̟οσά, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861 για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και 
̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΜΕ 123055 όχηµα φορτωτής της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων, ως εξής: α) 492,00 € µε Φ.Π.Α. (ε̟ισκευή δύο ελαστικών), β) 
1.697,40 € µε Φ.Π.Α. (αλλαγή λαδιών και  φίλτρων µηχανής, υδραυλικού, καµ̟ίνας, 
σασµάν, τιµονιού, κ.λ.̟.) και  ̟οσό 596,30 € (ΚΑΕ 1321) (δύο τεµάχια µ̟αταρίες) (Έγγρ. 
4562/190/15-1-14, 4539/183/15-1-14, 4540/184/15-1-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
22. ̟οσό 2.729,98 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 123063 όχηµα ̟ροωθητής της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων (αλλαγή λαδιών κα φίλτρων µηχανής, υδραυλικού, καµ̟ίνας, σασµάν, 
τιµονιού, TDTO 30-DRUM208L, COOLANT κ.λ.̟.), (Έγγρ. 4544/185/15-1-14 ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων), 
23. ̟οσό 661,25 € µε Φ.Π.Α. (δύο τεµάχια µ̟αταρίες), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  
ΚΑΕ 1321, για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 121124 όχηµα φορτωτής της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 4551/188/15-1-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
24. ̟οσό 184,50 € µε Φ.Π.Α. (ε̟ισκευή και αλλαγή δύο ελαστικών), α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0861, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για το ΖΚΤ 1111 όχηµα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 4554/189/15-1-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
25. ̟οσό 369,00 € µε Φ.Π.Α. (ε̟ισκευή και αλλαγή δύο ελαστικών & ε̟ισκευή ζαντών), 
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0861, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για το ΜΕ 121117 
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όχηµα ισο̟εδωτής της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 4563/191/15-1-14 ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων),   
26. ̟οσό 344,40 € µε Φ.Π.Α. (ε̟ισκευή και αλλαγή δύο ελαστικών και ε̟ισκευή ζαντών), 
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για το ΜΕ 121634 
όχηµα ισο̟εδωτής της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 4566/192/15-1-14 ∆/νση 
Τεχνικών Έργων), 
27. ̟οσό 1.845,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861, για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 092348 όχηµα εκχιονιστικό της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ε̟ισκευή αντλίας, καθαρισµός και έλεγχος µ̟εκ, εξαγωγή –
ε̟ανατο̟οθέτηση αντλίας και µ̟εκ, αλλαγή φίλτρων ̟ετρελαίου) και ̟οσό  1.638,36 € 
µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321) (αντλία, βαλβίδα, λάστιχο, στεγανο̟οιητικός δακτύλιος, φίλτρο 
κ.λ.̟.)  (Έγγρ. 4547/186/15-1-14, 4549/187/15-1-14  ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
28. ̟οσό 170,72 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861, για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών (συντήρηση ̟υροσβεστήρων οχηµάτων) για τα οχήµατα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 4790/207/15-1-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
29. ̟οσό 757,98 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0511, ως α̟οζηµίωση για 
υ̟ερωριακή εργασία έξι ατόµων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
µηνός ∆εκεµβρίου 2013 (Έγγρ. 513/15-1-14 ∆/νσης Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής), 
30. ̟οσά: α) 15,01 € µε Φ.Π.Α.  και  β) 12,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  
ΚΑΕ 1329, για  ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το τµ. Πληροφορικής,  
31. ̟οσά, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0841, για  δηµοσίευση ανακοίνωσης για 
την ̟ρόσκληση υ̟οβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υ̟οψηφιότητας στο καθεστώς 
του µέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση νέων γεωργών», ως εξής: α) 61,50 € µε Φ.Π.Α. στην 
εφηµερίδα Πανευβοϊκό Βήµα και β) 70,36 € µε Φ.Π.Α. στην εφηµερίδα Ευβοϊκός Τύ̟ος, 
(Έγγρ. 703/17-1-14 ∆/νσης  Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής), 
32. δα̟άνη εκ̟αιδευτικής ε̟ίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων των ̟αρακάτω σχολείων: 
α) ΓΕΛ Μαντουδίου ̟οσού 700,00 € για την 12-2-14, β) Γυµνάσιο Βασιλικού ̟οσού 
500,00 € για την 17-2-14, γ) 3ο Γυµνάσιο Χαλκίδας ̟οσού 500,00 € για την 25-2-14 (Έγγρ. 
670/20-1-14 ∆/νσης ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης), 
33. ̟οσό 277,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, ως αµοιβή για ε̟ισκευή 
κλιµατιστικής συσκευής τύ̟ου ντουλά̟ας ισχύος 60000 BTU στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου. 
  
Β) ∆ιορθώνει και συµ̟ληρώνει τις υ̟΄αριθµ. 6/2014 και 7/2014 (̟ρακτικό 1/3-1-2014, 
θέµατα 6ο και 7ο) α̟οφάσεις της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Π.Σ.Ε., ως εξής: ‘’Εγκρίνει 
τη διάθεση ̟ιστώσεων και την ̟ληρωµή των δα̟ανών σε βάρος του Προϋ̟ολογισµού του οικ. 
έτους 2014, ̟ου είχαν αναληφθεί νόµιµα σε βάρος του Προϋ̟ολογισµού του οικ. έτους 2013 
ύστερα α̟ό α̟οφάσεις της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής α̟ό τα αδιάθετα υ̟όλοι̟α των Ε.Φ (02073  και  
02071) και Κ.Α.Ε .’’ 
 
Μετά α̟ό τηλεφωνική ε̟ικοινωνία µε την ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. 
Εύβοιας α̟οσύρθηκε η δα̟άνη µε α/α 7 ̟ου αναγράφεται στην υ̟’ αριθµ. 
9134/540/24-01-2014 εισήγησή της και αφορά οδοι̟ορικά ∆/νσης Ανά̟τυξης ενός 
ατόµου στο εξωτερικό (Βρυξέλλες – Άµστερνταµ) για οργάνωση εκδηλώσεων 
̟αρουσίασης της Εύβοιας σε Βέλγους και Ολλανδούς τουριστικούς ̟ράκτορες και 
δηµοσιογράφους. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 99 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 9135/541/24-
01-2014 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 δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή του ̟αρακάτω λογαριασµού έργου της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 

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

1 8η ̟ιστο̟οίηση του 
έργου: «Ανέγερση 
∆ηµοτικού Σχολείου 
και 2/θ 
Νη̟ιαγωγείου 
Κανήθου Ο.Τ 221 
̟όλης Χαλκίδας» 

ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Γ. 
ΨΥΧΑΣ Κ.Τ.Β.Ν Α.Ε. 

µε δ.τ. ΕΨΙΛΟΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

13.717,12 9454 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 100 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 9138/542/24-
01-2014 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 και υ̟άρχει η σχετική 
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, ως εξής: 

 
1. ̟οσό 145.267,27 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 6121, για την 1η δόση 
χρεολυσίων δανείων της Π.Ε. Εύβοιας,  
2. ̟οσό 89.088,02 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071  ΚΑΕ 6111, για την 1η δόση τόκων 
δανείων της Π.Ε. Εύβοιας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 101 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δα̟άνης και δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ρόσληψη τριών (3) 
υ̟αλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ.  για την αντιµετώ̟ιση των ε̟οχιακών αναγκών 
της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 382/24-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
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ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 33.600,00 €, 
για την ̟ρόσληψη τριών (3) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώ̟ιση των ε̟οχιακών 
αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας στην 
Εφαρµογή του Προγράµµατος Εκρίζωσης του Μελιταίου Πυρετού, έτους 2014. 
Η δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον ΕΦ 01073 
ΚΑΕ  0342  25.600,00 €  και  ΚΑΕ 0352  8.000,00 €. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά µε την ̟αρατήρηση ότι “δεν 
συµφωνεί µε την ̟ρόσληψη εκτάκτων, αλλά είναι υ̟έρ του µόνιµου ̟ροσω̟ικού”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 102 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 403/23-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

 
 

Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε. 
1 3η εντολή «∆ια̟λάτυνση 

δρόµου Ι.Μ. Αγάθωνος – 
Λυχνός» 

Νικόλαος Πλιάτσικας 26.750,00 9771 

2 Μελέτη κατασκευής γέφυρας 
στο χείµαρρο Ιναχο του 
ε̟αρχιακού δρόµου Περιβόλι 
- Μάρµαρα 

Μαργαρίτη-Κατερίνα 
Σοφία, Τσόλης 

Αλέξανδρος, Φράγκος 
Α̟. & ΣΙΑ, 

Στρατάκου Φωτεινή, 
Λ. Νικολάου & 

Συνεργάτες 

8.030,25 9362 

3 8η εντολή «Οδός Αταλάντη – 
όρια Νοµού Φθιώτιδας» 

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 93.785,70 9453 

4 24η εντολή «Βελτίωση δρόµου 
Γαρδίκι – Γραµµένη Οξυά» 

Κ/Ξ ΑΤΛΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – 

ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ 

88.077,50 9453 

5 1η εντολή «Μελέτη ε̟έκτασης 
̟ροβλήτας στο λιµάνι 

Ιορδάνης 
Σαχίνογλου, 

19.066,57 9762 
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Αρκίτσας» Νικόλαος Τόρης, 
Αλέξανδρος 

Χριστοδουλάκης, 
Χόνδρος Στ, & 
συνεργάτες ΕΕ, 

Σταύρος 
Χαραλαµ̟ό̟ουλος, 

Νικόλαος Γεωργιάδης 

6 Ηλεκτροφωτισµός γη̟έδου 
Μεγα̟λάτανου 

Χρήστος Σουρο̟άνης 6.000,00 9779 

7 Παροχή εργασίας για έκτακτες 
̟αρεµβάσεις (µεταφορά νερού 
µε υδροφόρες σε ̟υρκαγιά 
̟ου έλαβε χώρα στη θέση 
Τσερέσι Καρακόλιθου του ∆. 
∆ιστόµου – Αράχωβας – 
Αντίκυρας) 

Γεώργιος Πάττας 5.943,98 9779 

8 Παροχή εργασίας για έκτακτες 
̟αρεµβάσεις (µεταφορά νερού 
µε υδροφόρες σε ̟υρκαγιά 
̟ου έλαβε χώρα στη θέση 
Καµ̟ιά του τ.κ. ∆ιόνυσου του 
∆. Ορχοµενού)) 

Κων/νος Πάττας 3.247,51 9779 

9 Παροχή εργασίας για έκτακτες 
̟αρεµβάσεις (µεταφορά νερού 
µε υδροφόρες σε ̟υρκαγιά 
στον ̟ροφήτη Ηλία 
Μεγα̟λάτανου) 

Κων/νος Πάττας 2.899,11 9779 

10 Παροχή εργασίας για έκτακτες 
̟αρεµβάσεις (φόρτωση – 
µεταφορά ογκολίθων και 
το̟οθέτηση αυτών για 
δηµιουργία αναχωµάτων 
λόγω καταστροφής, καθώς 
ε̟ίσης καθαρισµός λόγω 
έντονων βροχο̟τώσεων – 
̟ληµµυρών χειµάρρου Ιναχου 
̟εριοχής Περιβολίου ∆υτικής 
Φθιώτιδας) 

Πέτρος Γοργογιάννης 12.504,49 9779 

11 1η εντολή «Ανακατασκευή 
τεχνικού υδροληψίας στον 
ΤΟΕΒ Βίστριζας (̟εριοχή 
Μεριστή)» 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

20.107,55 9778 

12 2η εντολή «Ανακατασκευή 
τεχνικού υδροληψίας στον 
ΤΟΕΒ Βίστριζας (̟εριοχή 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

4.142,27 9778 
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Μεριστή)» 

13 1η εντολή «Εργασίες 
α̟οκατάστασης κοίτης και 
̟ρανών Ασω̟ού» 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

20.119,23 9778 

14 2η εντολή «Εργασίες 
α̟οκατάστασης κοίτης και 
̟ρανών Ασω̟ού» 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

4.217,55 9778 

15 26η εντολή «Ενιαίο σχολικό 
συγκρότηµα (γυµνάσιο- 
λύκειο) Λαµίας 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 72.286,99 9454 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 103 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 402/24-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για την αγορά, ε̟ισκευή, 
συντήρηση, ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 

 
1 Προµήθεια φιαλιδίων αιµοληψίας για το τµήµα Κτηνιατρικής 

της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1211 

250,00 

2 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για εγκατάσταση δικτύου 
της ̟ρώην ΥΕΒ της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1311 

600,00 

3 Ε̟ίδοµα ενοικίου σε µαθητές ̟ου διαµένουν στην έδρα του 
σχολείου τους για το διάστηµα Σε̟τέµβριος - ∆εκέµβριος  2013 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0821 

1.020,00 

4 Προµήθεια ειδών καθαριότητας της ∆/νσης Β΄θµιας 
Εκ̟αίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας  ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1231 

719,55 

5 Συντήρηση και ε̟ισκευή κλιµατιστικών όλων των υ̟ηρεσιών 
της ΠΕ Φθιώτιδας για το έτος 2014 (ανεκτέλεστο ̟οσό 
σύµβασης) 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0869 

7.252,00 

6 Μαγνητοφωνήσεις ̟ρακτικών συνεδριάσεων Περιφερειακού 
Συµβουλίου για το έτος 2014   (ανεκτέλεστο ̟οσό σύµβασης) 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899 

2.398,50 

7 Πληρωµή σύµβασης «Προσαρµογή όλων των λογιστικών 
̟αραµέτρων για την µετάβαση στο δι̟λογραφικό Σύστηµα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ανεκτέλεστο ̟οσό σύµβασης) 

24.354,00 
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ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0871 

8 Πληρωµή σύµβασης για την µαγνητοφώνηση Συνεδριάσεων 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και Ε̟ιτρο̟ής Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ανεκτέλεστο ̟οσό σύµβασης) 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0871 

15.129,00 

9 Πληρωµή σύµβασης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών συντήρησης και 
υ̟οστήριξης του λογισµικού της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. 
Φθιώτιδας  (ανεκτέλεστο ̟οσό σύµβασης) 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0869 

9.040,50 

10 Πληρωµή εισφορών – συνδροµών σε ̟ολιτιστικούς και 
οικονοµικούς Οργανισµούς ̟ου αφορούν ̟αρελθόντα έτη  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2611 

20.000,00 

11 Πληρωµή οικονοµικών  α̟οζηµιώσεων και βοηθηµάτων σε 
̟υρο̟αθείς , σεισµό̟ληκτους και ̟ληµµυρο̟αθείς 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2757  

1.278,00 

12 Ε̟ίδοµα νεφρο̟αθών µηνός ∆εκεµβρίου 2013 
(συµ̟ληρωµατικό ) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2713 

100,00 

13 Προµήθεια λι̟αντικών για όλα τα οχήµατα της Π.Ε. Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1511 

3.000,00 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 104 
 

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

Περικλής Καραΐσκος   
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 

    Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 
    Θωµάς Τουσιάδης 
    Γεώργιος Ζιώγας 
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