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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 20ης Ιανουαρίου 2014 
          Αριθµός Πρακτικού 2 

  

  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 20 Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 ̟.µ., 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 
(αρ.̟ρ.1/6-1-2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, 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. 74/15-1-2014 ̟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 ̟ρακτικών 38/30-12-2013 και 1/3-1-2014 της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υ̟' αριθµ. 105/2013 α̟όφασης του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.  
 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υ̟' αριθµ. 139/2010 α̟όφασης του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.   
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και καταβολή δα̟άνης µετά α̟ό δικαστική α̟όφαση (Π.Ε. 
Βοιωτίας). 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Λάρισας.  
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού του ε̟αναλη̟τικού ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια άλατος (χύµα) ̟εριόδου 2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 57.500,00 € 
̟λέον Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Βελτίωση ελιγµού στο Ε̟αρχιακό δίκτυο στο Τ.Κ. 
Κρικέλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης 
Ανωνύµων Εταιρειών (Π.Ε. Βοιωτίας). 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Βελτίωση 
οδού Πολυ̟όταµος – Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 
«Γεωτεχνική έρευνα & µελέτη οδού Ιστιαίας – Βουτά – ̟αράκαµψης Βουτά», Π.Ε. 
Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 36.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «∆ρόµος Μάρµαρα Ανατολή», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 4.490.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Εργασίες 
συντήρησης κτιρίων Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Αντωνίου Καλτσά 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  
 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής της ̟ρώην Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. 
Βοιωτίας).  
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής των Γεωργίου Ζαµ̟έτα 
και ∆ηµητρίου Γκίνη ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. 
Βοιωτίας).  
 
ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής της εταιρείας µε την 
ε̟ωνυµία «∆ΕΣΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΟΝΟΠΡΟ∆ΩΠΗ Ε.Π.Ε.» ενώ̟ιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  
 
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής της ∆ήµητρας Κατσούλη 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  
 
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Στυλιανού Λεβέντη  
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  
 
ΘΕΜΑ 20ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Αθανασίου Λιαµ̟ότη 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  
 
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής της Κων/νας 
Σκουρτανιώτη, κατά των 74105/2005 και 74103/2005 ̟ράξεων βεβαίωσης ̟αράβασης  
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  
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ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Θεόδωρου Καραµάνη 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  
 
ΘΕΜΑ 23ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής των Γεωργίας Μακρή και 
Ceku Gezim ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  
 
ΘΕΜΑ 24ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής – ανακο̟ής του 
Αθανάσιου Παναγοδήµου ενώ̟ιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αγρινίου (Π.Ε. Ευρυτανίας). 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Ολοκλήρωση δρόµου Ζέλι – Αταλάντη», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00€. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: 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 28ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων 
και στηθαίων ασφαλείας ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό Μηλιά – Στίλια», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 153.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της ̟ράξης: «Συµ̟ληρωµατική 
χρηµατοδότηση για την εκ̟όνηση της ακτοµηχανικής µελέτης της βασικής µελέτης: 
‘’Κατασκευή λιµένα Αγίου Κων/νου’’», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ̟ρακτικού αξιολόγησης και ανάθεση της µελέτης: «Μελέτη 
αξιο̟οίησης Μύλων Ζαράκων», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 
36.371,21 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Ε̟ισκευή  - Α̟οκατάσταση ΕΠ. Ο∆. 3 Ερατεινής – Τολοφώνας στη ̟αραλία 
Τολοφώνας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση δρόµου 
Άγραφα – Γέφυρα Κουρούνας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «∆ια̟λάτυνση 
δρόµου ̟ρος Βουτύρο», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: ∆ιεξαγωγή ̟ρόχειρης άτυ̟ης δηµο̟ρασίας για την εκ̟οίηση ̟ινακίδων 
κυκλοφορίας οχηµάτων, Π.Ε. Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης για α̟οµαγνητοφώνηση των ̟ρακτικών των 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας   
 
ΘΕΜΑ 36ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής υλικών, εξο̟λισµού, εργασιών και 
υ̟ηρεσιών για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.) σε βάρος 
των ̟ιστώσεων ̟ροϋ̟ολογισµού του έτους 2014, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟ανών - διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση διάθεσης ̟ιστώσεων ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2014, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στο τµήµα του Οδικού ∆ικτύου Φουρνά – Κλειστός – Όρια 
Νοµού Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ροµήθεια  µελανιών (TONER) για εκτυ̟ωτές, για τις 
ανάγκες των υ̟ηρεσιών  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  - Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ροµήθεια το̟ικών εφηµερίδων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υ̟΄αριθµ. 303/2013 α̟όφασης του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση τρο̟ο̟οιηµένων τευχών δηµο̟ράτησης των έργων: α) 
«∆ιατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στον χείµαρρο Σκίτσας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
205.000,00 € µε Φ.Π.Α., β) «Βελτίωση και σήµανση µονο̟ατιών στην ̟εριοχή της νήσου 
Τριζονίων», ̟ροϋ̟ολογισµού 36.000,00 µε Φ.Π.Α. και γ) «Σήµανση µνηµείων στις 
̟εριοχές Γαλαξιδίου, Αγίας Ευθυµίας, Τολοφώνας, ∆εσφίνας, Γλυφάδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 53.078,00 € µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. 
Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Τσούκα - Τρι̟όταµος», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
τουριστική έκθεση “International Mediterranean Tourism Market 2014 (IMTM 2014)” 
στο Τελ Αβίβ-Ισραήλ. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας ̟εριφερειακού συµβούλου, στα ̟λαίσια 
συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “VAKANTIEBEURS 2014” 
στην Ουτρέχτη Ολλανδίας.   
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης  για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην υλο̟οίηση Αθλητικών Προγραµµάτων σε συνδιοργάνωση και 
συνεργασία µε τον ∆ήµο Λαµιέων και την Κοινωνική Συνεταιριστική Ε̟ιχείρηση 
"Ερίβωλος Φθία", µε εκδηλώσεις υ̟ερτο̟ικής σηµασίας και ευρείας α̟ήχησης στην ̟όλη 
της Λαµίας, µε θέµα: «Lamia Run Festival (Αγώνας δρόµου 2nd Lamia Night & Run και 
Αγώνας δρόµου 1st Lamia City Trail Run)», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 9.086,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Περικλής Καραΐσκος, Ταξιάρχης 
Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας (α̟ουσίαζε κατά τη συζήτηση του έκτακτου θέµατος 
και των θεµάτων 1-11 της ηµερήσιας διάταξης), Αναστάσιος Χρονάς, Κων/νος 
∆ασκαλό̟ουλος, Νικόλαος Μ̟έτσιος (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Παναγιώτη 
Παρχαρίδη) και Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου Πα̟αργύρη). 
Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη 
Παναγιώτης Παρχαρίδης, Γεώργιος Πα̟αργύρης, οι ο̟οίοι ανα̟ληρώθηκαν ως 
ανωτέρω, και Θωµάς Τουσιάδης, καθώς 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. 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,  
4. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
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5. Φωτούλα Σφήκα, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοίκησης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθεί το ̟αρακάτω θέµα, ως έκτακτο: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση 1ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και 
α̟οφάσισε τα ̟αρα̟άνω θέµατα να συζητηθούν ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 11 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση 1ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 281/16-1-2014 
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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την 1η Τρο̟ο̟οίηση Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υ̟ηρεσίας. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.  
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 12 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικών 38/30-12-2013 και 1/3-1-2014 της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 38/30-12-2013 και 1/3-1-2014 ̟ρακτικά 
συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 13 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υ̟' αριθµ. 105/2013 α̟όφασης του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4804/11-12-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας και το υ̟’ αριθµ. 
Τ.Τ. 145171/1207/14-01-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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να µην ασκηθεί έφεση κατά της υ̟' αριθµ. 105/2013 α̟όφασης του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 14 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υ̟' αριθµ. 139/2010 α̟όφασης του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
134820/1134/14-01-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας 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 
Ι. Να ασκηθεί α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, 
έφεση κατά της  εταιρείας ̟εριορισµένης ευθύνης, µε την ε̟ωνυµία «ΒΙΟΝΑΠΤΥΞΗ  
ΕΠΕ» και της υ̟' αριθµ. 139/2010 α̟όφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαµίας.   
ΙΙ. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Θεοδώρα 
Κατό̟η, δικηγόρο Λαµίας, οδός Ροζάκη Αγγελή αριθ.40, λόγω του γεγονότος ότι η ίδια 
είχε χειριστεί την ίδια υ̟όθεση σε ̟ρώτο βαθµό για λογαριασµό της ̟ρώην 
«Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», κατέχει το φάκελο της υ̟οθέσεως και 
γνωρίζει αυτή, ̟εραιτέρω δε, η εν λόγω ̟αράσταση δεν µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό την 
υ̟άρχουσα Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, λόγω φόρτου 
εργασίας και της έδρας του δικαστηρίου στην Αθήνα. Η διορισθείσα δικηγόρος να 
ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως της εφέσεως και εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο ̟ου θα οριστεί,  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».    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο συνολικό 
̟οσό των 850 €.   
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε “να ασκηθούν ένδικα µέσα και να αναζητηθούν οι τυχόν 
λαθεµένοι χειρισµοί της υ̟ηρεσίας” διερωτώµενος “̟ώς δασική έκταση ̟αραδίδεται σαν καθαρά 
ατοµική ιδιοκτησία ικανή να ενταχθεί σε ̟ρόγραµµα της Ε.Ε.”. Συνέχισε, δηλώνοντας ότι“  
̟ρόκειται για µία υ̟όθεση ̟ου έχει α̟ασχολήσει στο ̟αρελθόν µε µόνιµο το ερώτηµα γιατί δεν 
ελέγχουν το ιδιοκτησιακό. Υ̟άρχουν ευθύνες υ̟ηρεσιακών ̟αραγόντων, ̟ου όµως έχουν 
συνταξιοδοτηθεί”. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 15 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και καταβολή δα̟άνης µετά α̟ό δικαστική α̟όφαση (Π.Ε. 
Βοιωτίας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 2003/3-06-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας και το υ̟’ αριθµ. 
Τ.Τ. 64751/519/14-01-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
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̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη (ανάληψη υ̟οχρέωσης) - διάθεση ̟ίστωσης 602,16 € µε τους 
νόµιµους τόκους υ̟ερηµερίας, ̟ου θα ̟ρέ̟ει να υ̟ολογιστούν µε το ε̟ιτόκιο σε 
̟οσοστό 6% α̟ό την ε̟ίδοση της αγωγής στις 22/12/2013, ̟ροκειµένου αυτή να 
καταβληθεί στους ενάγοντες Γεώργιο Σταµάτη και Λαµ̟ρινή Σταµάτη, σε εκτέλεση της 
αριθµ. 42/2013 α̟όφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0893 του ̟ροϋ̟ολογισµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “̟ρέ̟ει να σεβαστούµε την α̟όφαση του δικαστηρίου και 
να ̟ληρώσουµε· να διερευνηθεί, ε̟ίσης, γιατί λεί̟ει η αγωγή α̟ό τον φάκελο και γιατί δεν 
ενεργο̟οιήθηκαν οι διαδικασίες εξώδικης λύσης”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 16 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Εφετείο Λάρισας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 580/8/14-01-
2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας 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 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Κων/νο 
Μ̟ανάκα του Ηλία, δικηγόρο Λάρισας, κάτοικο Φαρσάλων, στην οδό Καναδά αριθ.4,  
λόγω του γεγονότος ότι ̟ρόκειται για ∆ικαστήριο εκτός έδρας, η εν λόγω ̟αράσταση 
δεν µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος, λόγω φόρτου εργασίας και της έδρας του δικαστηρίου στην Αθήνα. Ο  
διορισθείς δικηγόρος να εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο  
∆ιοικητικό Εφετείο Λάρισας – Τµήµα Α΄, στη δικάσιµο της 05/02/2014 ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την  α̟ό 19/05/2011  αίτηση 
ακυρώσεως ̟ου άσκησε, κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η ανώνυµη εταιρεία 
µε την ε̟ωνυµία  «ΓΕΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  συντάσσοντας  υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση  του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  
υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο συνολικό 
̟οσό των 700 €.   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 17 

 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4512/46/15-
01-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
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Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

   α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Υ̟ατία 
Ματθαίου, κάτοικο Αθηνών, στην οδό ∆ωδεκανήσου αριθ.40, µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 24123,  
λόγω του γεγονότος ότι ̟ρόκειται για ∆ικαστήριο εκτός έδρας, η εν λόγω ̟αράσταση 
δεν µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος, λόγω φόρτου εργασίας και της έδρας του δικαστηρίου στην Αθήνα. Ο  
διορισθείς δικηγόρος να εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο   
Ειρηνοδικείο Αθηνών, στη δικάσιµο της 28/01/2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
µε την εντολή να α̟οκρούσει την µε ηµεροµηνία 17/04/2012  και αριθµό καταθέσεως 
823/19-04-2012 αγωγή ̟ου άσκησαν οι Γιαννούλα Αναστασίου κ.λ̟. [σύνολο 29], 
συντάσσοντας  ̟ροτάσεις, ̟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».    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο συνολικό 
̟οσό των 400 €.   
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ο ο̟οίος δήλωσε ότι “συµφωνεί µε την α̟αίτηση 
των εργαζοµένων και την άµεση καταβολή δεδουλευµένων”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 18 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού 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. 
151986/4938/31-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 3/31-12-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
ε̟αναλη̟τικού ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος (χύµα) ̟εριόδου 
2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 57.500,00 € ̟λέον Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην 
αξιολόγηση της οικονοµικής ̟ροσφοράς της µοναδικής συµµετέχουσας στον εν λόγω 
διαγωνισµό εταιρείας, ήτοι της εταιρείας «ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟΝ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ - ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
ΕΥΡΥΠΙ∆ΗΣ». 
2. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία «ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟΝ ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ - ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
ΕΥΡΥΠΙ∆ΗΣ» µε ̟ροσφερόµενη τελική τιµή  41,90 € /τόνο ̟λέον Φ.Π.Α., η ο̟οία είναι 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και κρίνεται οικονοµικά συµφέρουσα. 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την υ̟οβολή α̟ό τον αναδειχθέντα 
µειοδότη των α̟αραίτητων δικαιολογητικών, ό̟ως αυτά ̟ροβλέ̟ονται στην αριθµ. 
138436/4417/03-12-2013 διακήρυξη. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 19 
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Βελτίωση ελιγµού στο Ε̟αρχιακό δίκτυο στο Τ.Κ. 
Κρικέλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 757/35/7-01-
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 7-1-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση 
ελιγµού στο Ε̟αρχιακό δίκτυο στο Τ.Κ. Κρικέλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
150.000,00 € 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 «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα τρία τοις 
εκατό (43%). 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 20 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης 
Ανωνύµων Εταιρειών (Π.Ε. Βοιωτίας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 6693/27-
12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Βοιωτίας ̟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, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθεί η γνώµη 
της Νοµικής Υ̟ηρεσίας, στην ο̟οία ̟αρα̟έµ̟εται το θέµα. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 21 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Βελτίωση 
οδού Πολυ̟όταµος – Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
866/30/Φ.ΕΡΓΟΥ/7-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/19-11-2013, 1α/6-12-2013 και 2/13-12-2013 ̟ρακτικά της 
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση οδού Πολυ̟όταµος – Στύρα», Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών 
συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
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2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Α.Ι.Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα ένα τοις 
εκατό και δέκα εκατοστά  (41,10%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 22 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 
«Γεωτεχνική έρευνα & µελέτη οδού Ιστιαίας – Βουτά – ̟αράκαµψης Βουτά», Π.Ε. 
Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 36.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
1098/38/Φ.Μ./7-01-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής διαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα & µελέτη οδού Ιστιαίας – Βουτά – ̟αράκαµψης 
Βουτά», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 36.900,00 € µε Φ.Π.Α., 
α̟οτελούµενη α̟ό τα υ̟ηρεσιακά µέλη ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, 
σύµφωνα µε το α̟ό 9-12-2013 ̟ρακτικό κλήρωσης, το ο̟οίο α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού, ως εξής: 
 
Τακτικά µέλη 

 1. Κωτσό̟ουλος Αντώνιος του Θεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός, µε Ε΄ βαθµό στη 
∆.Τ.Ε., Α∆Τ: Ξ 135243. 

 2. Παναγουλάκη Σταυρούλα του Ηλία, Πολιτικός Μηχανικός, µε Ε΄ βαθµό στη ∆.Τ.Ε., 
Α∆Τ: Σ 216464. 

 3. Βεργέτης Παναγιώτης-Χρήστος του Βασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός, ως µέλος ΤΕΕ, 
(Α.Μ. 123680, Α.∆.Τ. ΑΙ 984999, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Λέλας Καραγιάννη 43, τηλ. 
6947819934). 
µε τα ανα̟ληρωµατικά τους µέλη κατ’ αντιστοιχία 
1. Καρκαλέτση Σταµατούλα του Χρήστου, Πολιτικός Μηχανικός, µε Ε΄ βαθµό στη 
∆.Τ.Ε., Α∆Τ: Π 965821. 
2. Κηλίφης Εµµανουήλ του Ανωνίου, Πολιτικός Μηχανικός, µε Β΄ βαθµό στη ∆.Τ.Ε., 
Α∆Τ: ΑΕ 481961. 
3. Χρυσάγης Κων/νος του Ευαγγέλου, Πολιτικός Μηχανικός, ως µέλος ΤΕΕ, (Α.Μ. 
68789,  Α.∆.Τ.  ΑΕ 989792, κάτοικο Χαλκίδας, οδός Χαϊνά 7, τηλ. 6972921221. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 23 
 

Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Μ̟αντούνας, 
τακτικό µέλος της ε̟ιτρο̟ής. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «∆ρόµος Μάρµαρα Ανατολή», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 4.490.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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    Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον ̟ρόεδρο 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Εργασίες 
συντήρησης κτιρίων Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 44/9-01-2014 
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. 1/24-12-2013 και 1α/2-1-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής του 
̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιρίων Π.Ε. Ευρυτανίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 € 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 «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ» ̟ου 
̟ροσέφερε έκ̟τωση τρία τοις εκατό (3,00%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 24 

 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Αντωνίου Καλτσά 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4973/13/7-01-
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 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Θηβών, κ. Βασίλειο Σαζιώτη (οδ. Μαντινείας 1 – Θήβα – Τ.Κ. 32200), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Μονοµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 22-01-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή του Αντωνίου Καλτσά του Γεωργίου κατά 
της αριθµ. 74104/2005 ̟ράξεως βεβαίωσης ̟αράβασης του Τµήµατος Εµ̟ορίου 
Λιβαδειάς, 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». 
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο συνολικό 
̟οσό των 200 €.   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 25 
 

ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής της ̟ρώην Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. 
Βοιωτίας).  
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4974/13/7-01-
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» τον δικηγόρο 
Θηβών, κ. Παρασκευά Κατσάρα (οδ. Οιδί̟οδος 18 – Θήβα – Τ.Κ. 32200), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Τριµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 22-01-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή της ̟ρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Βοιωτίας κατά της αριθµ. 17742/2004 α̟όφασης του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και 
ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την 
υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 26 

 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής των Γεωργίου Ζαµ̟έτα 
και ∆ηµητρίου Γκίνη ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. 
Βοιωτίας).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4982/13/7-01-
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» τον δικηγόρο 
Θηβών, κ. Βασίλειο Σαζιώτη (οδ. Μαντινείας 1 – Θήβα – Τ.Κ. 32200), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Τριµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 22-01-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή των Γεωργίου Ζαµ̟έτα και ∆ηµητρίου 
Γκίνη κατά της αριθµ. 63/2005 δια̟ιστωτικής ̟ράξης ̟αράβασης της ΚΥΑ 
Γ5/29480/2304 του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου Ε̟. Θηβών, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του 
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 27 
 

ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής της εταιρείας µε την 
ε̟ωνυµία «∆ΕΣΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΟΝΟΠΡΟ∆ΩΠΗ Ε.Π.Ε.» ενώ̟ιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4983/13/7-01-
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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 

∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Θηβών, κ. Ελευθέριο Κτιστάκη (οδ. Παν. ∆ράκου 10 – Θήβα – Τ.Κ. 32200), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Τριµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 22-01-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή της εταιρείας ̟εριορισµένης ευθύνης µε την 
ε̟ωνυµία «∆ΕΣΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» κατά της αριθµ. 
896/2004 α̟όφασης του ̟ρώην Νοµάρχη Βοιωτίας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του 
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 28 
 

ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής της ∆ήµητρας Κατσούλη 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4984/13/7-01-
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 
Θηβών, κ. Χρυσούλα Κοτοβού (οδ. Ε̟αµεινώνδα 36 – Θήβα – Τ.Κ. 32200), στην ο̟οία 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Μονοµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 22-01-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή της ∆ήµητρας Κατσούλη κατά της αριθµ. 
74121/2005 ̟ράξεως βεβαίωσης ̟αράβασης, 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 29 

 
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Στυλιανού Λεβέντη  
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4985/13/7-01-
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 
Θηβών, κ. Σοφία Ελευσινιώτη (οδ. Ε̟αµεινώνδα 18 – Θήβα – Τ.Κ. 32200), στην ο̟οία 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Μονοµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 22-01-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
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̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή του Στυλιανού Λεβέντη κατά της αριθµ. 
74113/2005 ̟ράξεως βεβαίωσης ̟αράβασης, 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 30 

 
ΘΕΜΑ 20ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Αθανασίου Λιαµ̟ότη 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4986/13/7-01-
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 
Θηβών, κ. ∆έσ̟οινα Μελισσάρη (οδ. Ε̟αµεινώνδα 36 – Θήβα – Τ.Κ. 32200), στην ο̟οία 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Μονοµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 22-01-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή του Αθανασίου Λιαµ̟ότη κατά της αριθµ. 
74107/2005 ̟ράξεως βεβαίωσης ̟αράβασης, 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 31 

 
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής της Κων/νας 
Σκουρτανιώτη, κατά των 74105/2005 και 74103/2005 ̟ράξεων βεβαίωσης ̟αράβασης  
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 4987/13/7-01-
2014 και 4988/13/7-01-2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Θηβών, κ. Παρασκευά Βυλλιώτη (οδ. Ε̟αµεινώνδα 38 – Θήβα – Τ.Κ. 32200), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Μονοµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 22-01-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή της Κων/νας Σκουρτανιώτη κατά των 
αριθµ. 74105/2005 και 74103/2005 ̟ράξεων βεβαίωσης ̟αράβασης, 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». 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 32 

 
ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Θεόδωρου Καραµάνη 
ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 4989/13/7-01-
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 
Θηβών, κ. Αφροδίτη Πα̟αχαραλάµ̟ους (οδ. Οιδί̟οδος 18 – Θήβα – Τ.Κ. 32200), στην 
ο̟οία χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Μονοµελές 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 22-01-2014 ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή του Θεόδωρου 
Καραµάνη κατά της αριθµ. 74106/2005 ̟ράξεως βεβαίωσης ̟αράβασης, 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 33 

 
ΘΕΜΑ 23ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής των Γεωργίας Μακρή και 
Ceku Gezim ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4990/13/7-01-
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 
Θηβών, κ. Αναστασία ∆ρίτσα (οδ. Οιδί̟οδος 18 – Θήβα – Τ.Κ. 32200), στην ο̟οία 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Τριµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 22-01-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή των Γεωργίας Μακρή και Ceku Gezim κατά 
της αριθµ. 70/2005 δια̟ιστωτικής ̟ράξεως του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου Ε̟. Θηβών 
κ.λ.̟., 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 34 

 
ΘΕΜΑ 24ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής – ανακο̟ής του 
Αθανάσιου Παναγοδήµου ενώ̟ιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αγρινίου (Π.Ε. Ευρυτανίας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3/7-01-2014 
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έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Ευρυτανίας, κ. Φωτεινή Φουρλιά του Σταύρου (ΑΜ∆ΣΕ: 40, οδός Ζ. Πα̟αντωνίου 6 & 
Κ. Σακκαλή, Τ.Κ. 36100 - Καρ̟ενήσι), στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η 
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου, στη 
δικάσιµο της 18-03-2014 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, ̟ροκειµένου να 
α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή - ανακο̟ή του Αθανάσιου Παναγοδήµου κατά (µεταξύ 
άλλων) και της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συντάσσοντας και καταθέτοντας 
υ̟όµνηµα και να ̟ράξει οτιδή̟οτε άλλο χρειαστεί στα ̟λαίσια αυτής της δίκης κατά 
την κρίση της, για να υ̟οστηρίξει τα συµφέροντα της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας.  
Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε τα οδοι̟ορικά έξοδα και το ΦΠΑ, ορίζεται 
στο συνολικό ̟οσό των 800 €. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 35 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Ολοκλήρωση δρόµου Ζέλι – Αταλάντη», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00€. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3061/113/10-
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) το υ̟΄αριθµ. 1/3-12-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Ολοκλήρωση δρόµου Ζέλι – Αταλάντη», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 
€, σύµφωνα µε το ο̟οίο ο διαγωνισµός α̟έβη άγονος, 
β) το υ̟΄αριθµ. 2/23-12-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού διαγωνισµού 
του έργου του θέµατος, ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Πάττας Γεώργιος», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση έντεκα τοις εκατό (11%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 36 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 76/8-01-2014 
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 την δα̟άνη για ̟ληρωµή του ̟αρακάτω λογαριασµού έργου της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 10ος  λογαριασµός του έργου «Ο∆ΟΣ 
∆ΟΜΝΙΣΤΑ ΡΟΣΚΑ ΠΑΝΤΑ 

ΒΡΕΧΕΙ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 

Κ.Α.Ε. 9453 

Α.Ε.Τ.Ε.Θ.  Α.Ε. 55.418,99€ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 37 

 
ΘΕΜΑ 27ο: 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. 121/13-01-2014 
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. 8/18-12-2013 ̟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 στην αξιολόγηση της οικονοµικής ̟ροσφοράς, για την ̟ροµήθεια 
βενζίνης σού̟ερ και ̟ετρελαίου θέρµανσης, του µοναδικού συµµετέχοντα στον εν λόγω 
διαγωνισµό κ. Λάµ̟ρου Μάκκα.  
2. Αναδεικνύει µειοδότη τον κ. Λάµ̟ρο Μάκκα, για την ̟ροµήθεια βενζίνης σού̟ερ 
και ̟ετρελαίου θέρµανσης, 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 
̟αράδοσης, για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
H κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την υ̟οβολή α̟ό τον αναδειχθέντα 
µειοδότη των α̟αραίτητων δικαιολογητικών, ό̟ως αυτά ̟ροβλέ̟ονται στην αριθµ. 
1/2013 διακήρυξη. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 38 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων 
και στηθαίων ασφαλείας ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό Μηλιά – Στίλια», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 153.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
3579/101/13-01-2014 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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων και 
στηθαίων ασφαλείας ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό Μηλιά – Στίλια», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 153.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε αναθεώρηση για όλες τις εργασίες των 
χωµατουργικών και τεχνικών έργων µέχρι 30-5-2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 39 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της ̟ράξης: «Συµ̟ληρωµατική 
χρηµατοδότηση για την εκ̟όνηση της ακτοµηχανικής µελέτης της βασικής µελέτης: 
‘’Κατασκευή λιµένα Αγίου Κων/νου’’», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
149427/12826/24-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη ̟οσού 6.500 €, συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης αναθεώρησης 
και Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της ̟ράξης «Συµ̟ληρωµατική χρηµατοδότηση για την 
εκ̟όνηση της ακτοµηχανικής µελέτης της βασικής µελέτης “Κατασκευή λιµένα Αγίου 
Κων/νου”». Πρόκειται για συµ̟ληρωµατική δα̟άνη (η βασική καλύ̟τεται α̟ό το 
Λιµενικό Ταµείο Φθιώτιδας, α̟ό το ο̟οίο χρηµατοδοτείται η µελέτη) για την εκτέλεση 
της 2ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης της µελέτης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 40 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ̟ρακτικού αξιολόγησης και ανάθεση της µελέτης: «Μελέτη 
αξιο̟οίησης Μύλων Ζαράκων», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 
36.371,21 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
144836/6408/Φ.Μ./24-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 16-12-2013 ̟ρακτικό αξιολόγησης της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για 
την ανάθεση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10, ̟αρ. 2. στ του ν. 3316/2005, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε τον ν. 3481/2006, της µελέτης: «Μελέτη αξιο̟οίησης Μύλων 
Ζαράκων», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 36.371,21 € µε Φ.Π.Α.. 
2. Αναθέτει την εκ̟όνηση της µελέτης του θέµατος στο µελετητικό σχήµα «ΒΟΤΣΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ», το 
ο̟οίο διαθέτει τα τυ̟ικά και ουσιαστικά ̟ροσόντα και κατέθεσε την ̟λέον 
συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά, σύµφωνα µε την ο̟οία το ̟οσοστό 
έκ̟τωσης είναι 3,9 %, και ε̟οµένως το ̟οσό της σύµβασης ανέρχεται σε 28.416,87 €, 
χωρίς ΦΠΑ. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 41 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Ε̟ισκευή  - Α̟οκατάσταση ΕΠ. Ο∆. 3 Ερατεινής – Τολοφώνας στη ̟αραλία 
Τολοφώνας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
3871/114/14-01-2014 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: «Ε̟ισκευή  - Α̟οκατάσταση ΕΠ. Ο∆. 3 Ερατεινής – 
Τολοφώνας στη ̟αραλία Τολοφώνας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.500,00 € µε 
Φ.Π.Α., µε ̟ροφορική δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 42 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση δρόµου 
Άγραφα – Γέφυρα Κουρούνας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 70/14-01-2014 
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) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Βελτίωση δρόµου Άγραφα – Γέφυρα Κουρούνας», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € 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. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 43 

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «∆ια̟λάτυνση 
δρόµου ̟ρος Βουτύρο», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 69/14-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «∆ια̟λάτυνση δρόµου ̟ρος Βουτύρο», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € 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. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 44 

 
ΘΕΜΑ 34ο: ∆ιεξαγωγή ̟ρόχειρης άτυ̟ης δηµο̟ρασίας για την εκ̟οίηση ̟ινακίδων 
κυκλοφορίας οχηµάτων, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 112/14-01-
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 
Εξουσιοδοτεί την αρµόδια υ̟ηρεσία, ό̟ως ̟ροβεί στη συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής 
διεξαγωγής της ̟ρόχειρης άτυ̟ης δηµο̟ρασίας για την εκ̟οίηση ̟ινακίδων 
κυκλοφορίας οχηµάτων στην Π.Ε. Βοιωτίας, να διενεργήσει το άνοιγµα των 
οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων και να υ̟οβάλει στην Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή το σχετικό ̟ρακτικό ̟ρος έγκριση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 45 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης για α̟οµαγνητοφώνηση των ̟ρακτικών των 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 227/14-01-2014 
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 συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 24.000 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ, για την µε α̟’  ευθείας ανάθεση ̟αροχή υ̟ηρεσιών α̟οµαγνητοφώνησης των 
̟ρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου  Στερεάς Ελλάδας, λόγω 
εξάντλησης του ̟οσού του ̟ροηγούµενου διαγωνισµού εντός του 2013. 
Η τιµή των ̟αρεχοµένων υ̟ηρεσιών, ανά είδος, δεν θα υ̟ερβαίνει την τιµή του 
µειοδότη του τελευταίου διαγωνισµού, ό̟ως αυτές αναφέρονται στην σχετική σύµβαση 
(Α∆Α:ΒΕΑ57ΛΗ-ΝΨΗ) µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
συγκεκριµένου ̟αρόχου. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0899. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 46 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής υλικών, εξο̟λισµού, εργασιών και 
υ̟ηρεσιών για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6719/27-12-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής υλικών, εξο̟λισµού, εργασιών και 
υ̟ηρεσιών για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, α̟οτελούµενη α̟ό τα µέλη: 

1) Κωνσταντίνος Κούτρας, ΠΕ Γεω̟όνων 

2) Νικόλαος Φλώρος, ΠΕ Γεω̟όνων 

3) Αγγελική Κά̟̟ου, ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού  
 
Η διάρκεια της ̟αρα̟άνω Ε̟ιτρο̟ής είναι ετήσια µε έναρξη την ηµεροµηνία της 
α̟όφασης συγκρότησής της. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 47 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.) σε βάρος 
των ̟ιστώσεων ̟ροϋ̟ολογισµού του έτους 2014, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 50/15-01-2014 
και 11/15-01-2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.) σε βάρος των 
̟ιστώσεων ̟ροϋ̟ολογισµού του έτους 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 
1) ̟οσά 900,00 και 300,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823, µε υ̟όλογο τον 
υ̟άλληλο της Α/ΘΜΙΑΣ εκ̟/σης Λιβαδειάς Κιούση Άγγελο, για κάλυψη δα̟ανών 
διακίνησης συνήθης ταχυδροµικής αλληλογραφίας και της αλληλογραφίας µε την 
υ̟ηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, αντίστοιχα. Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται 31-12-
14.  
2) ̟οσά 2.000,00 € και 200,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823, µε υ̟όλογο την 
υ̟άλληλο της ∆/νσης ∆/κου - Οικ/κού Πέ̟̟α Θεοφανώ για την κάλυψη των 
δα̟ανών διακίνησης της συνήθης αλληλογραφίας και της αλληλογραφίας µε την 
υ̟ηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, αντίστοιχα. Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 
31/12/14. 
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3) ̟οσά 2.000,00 € και 1.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823, µε υ̟όλογο 
τον υ̟άλληλο της Β/ΘΜΙΑΣ εκ̟/σης Λιβαδειάς Βασιλάκη Γεώργιο, για κάλυψη 
δα̟ανών διακίνησης συνήθης ταχυδροµικής αλληλογραφίας και της αλληλογραφίας 
µε την υ̟ηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, αντίστοιχα. Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται 
31-12-14.  
4) ̟οσά 2.000,00 € και 700,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823, µε υ̟όλογο τον 
υ̟άλληλο της ∆ΝΣΗΣ ∆/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Τζάλιο ∆ηµήτριο, για κάλυψη δα̟ανών 
διακίνησης συνήθης ταχυδροµικής αλληλογραφίας και της αλληλογραφίας µε την 
υ̟ηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, αντίστοιχα. Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται 31-12-
14.  
5) ̟οσό 1.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823, µε υ̟όλογο την υ̟άλληλο 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Αισώ̟ου Βαρβάρα, για κάλυψη δα̟ανών διακίνησης 
συνήθης ταχυδροµικής αλληλογραφίας. Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται 31-12-
14.  
6) ̟οσά 300,00 €, 500,00 € και 100,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823, µε 
υ̟όλογο την υ̟άλληλο του Τµήµατος Κτηνιατρικής Μαστροθανάση  Κων/να, για 
κάλυψη δα̟ανών διακίνησης συνήθης ταχυδροµικής αλληλογραφίας, της 
αλληλογραφίας µε την υ̟ηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ και την α̟οστολή δεµάτων στα 
Κτηνιατρικά Εργαστήρια, αντίστοιχα. Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται 31-12-14.  
7) ̟οσά  1.200,00 € και 1.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823, µε υ̟όλογο  
τον υ̟άλληλο της ∆/νσης Ανά̟τυξης Καραστέργιο Παναγιώτη, για κάλυψη δα̟ανών 
διακίνησης της συνήθης αλληλογραφίας και της αλληλογραφίας µε την υ̟ηρεσία 
ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, αντίστοιχα. Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται 31-12-14.  
8) ̟οσά 500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823, µε υ̟όλογο την υ̟άλληλο της 
∆ΝΣΗΣ  Μεταφορών Βλάχου Ευφροσύνη, για κάλυψη δα̟ανών διακίνησης συνήθης 
ταχυδροµικής αλληλογραφίας . 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται 31-12-14.  
9) ̟οσά  1.000,00 και 500,00 ευρώ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823, µε υ̟όλογο 
τον υ̟άλληλο Λιάκο Λεωνίδα, για κάλυψη δα̟ανών διακίνησης συνήθης 
ταχυδροµικής αλληλογραφίας και της αλληλογραφίας µε την υ̟ηρεσία ΠΟΡΤΑ-
ΠΟΡΤΑ, αντίστοιχα. Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται 31-12-14.  
10) ̟οσά 2.500,00 € και 250,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823, µε υ̟όλογο τον 
υ̟άλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Ανά̟τυξης Μ̟αρτατίλα ∆ηµήτριο, για κάλυψη 
δα̟ανών διακίνησης συνήθης ταχυδροµικής αλληλογραφίας και της αλληλογραφίας 
µε την υ̟ηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, αντίστοιχα.  Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται 
31-12-14.  
11) ̟οσό 10.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 892, µε υ̟όλογο τον υ̟άλληλο 
του Γραφείου Κίνησης Λιβαδειάς Μάριο Κακοσαίο, για την καταβολή των 
ασφαλίστρων συµβολαίων των αυτ/των και  Μ.Ε της Π.Ε Βοιωτίας. Ηµεροµηνία 
α̟όδοσης αυτού ορίζεται 31-12-14.  
12) ̟οσό 3.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073  ΚΑΕ 899, µε υ̟όλογο τον υ̟άλληλο 
του Γραφείου Κίνησης Μάριο Κακοσαίο για κάλυψη των εξόδων  των διοδίων, ̟άρκιγκ  
και ΚΤΕΟ των αυτ/των της Π.Ε Βοίωτιας. Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 
31/12/14.  
13) ̟οσό 2.500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073  ΚΑΕ 1321, µε υ̟όλογο τον υ̟άλληλο 
του Γραφείου Κίνησης Μάριο Κακοσαίο, για κάλυψη ε̟ειγουσών αναγκών  
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µικροε̟ισκευών και µικρο̟ροµηθειών των αυτ/των και Μ.Ε της Π.Ε Βοιωτίας. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται  31/12/14. 
14) ̟οσό 2000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 και των αντίστοιχων ΚΑΕ, µε υ̟όλογο 
τον υ̟άλληλο της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού Μ̟αρκώση ∆ηµήτριο, για την 
αντιµετώ̟ιση έκτακτων ε̟ειγουσών αναγκών µικροε̟ισκευών βλαβών στις κτηριακές 
εγκαταστάσεις (Ηλ/κές,Υδραυλικές κλ̟ εργασίες) του µηχανολογικού και λοι̟ού 
εξο̟λισµού καθώς και για µικρο̟ροµήθειες διαφόρων ειδών εξο̟λισµού των 
υ̟ηρεσιών Π.Ε Βοιωτίας µέχρι του ̟οσού των 50,00 € .Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού 
ορίζεται η 31/12/14. 
15) ̟οσό 18.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0831, µε υ̟όλογο τον 
υ̟άλληλο Μ̟αρκώση ∆ηµήτρη, για την καταβολή δα̟ανών ύδρευσης των υ̟ηρεσιών 
της Π.Ε. Βοιωτίας. Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 31-12-14. 
16) ̟οσό 20.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 824, µε υ̟όλογο τον υ̟άλληλο 
Καλαντζή Ιωάννη ∆-νσης ∆/κού - Οικ/κού, για τη καταβολή δα̟ανών 
τηλε̟ικοινωνιακών τελών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας. Ηµεροµηνία α̟όδοσης 
αυτού ορίζεται η 31-12-14. 
17) ̟οσό 50.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 832, µε υ̟όλογο τον υ̟άλληλο 
Καλαντζη Ιωάννη  της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού, για την καταβολή δα̟ανών φωτισµού 
και κίνησης των υ̟ηρεσιών της Π.Ε Βοιωτίας. Ηµεροµηνία  α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 
31/12/14. 
18) ̟οσό 1.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 και των αντίστοιχων ΚΑΕ, µε 
υ̟όλογο την υ̟άλληλο της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού Πέ̟̟α Θεωφανώ, για κάλυψη 
εκτάκτων δα̟ανών και ε̟ειγουσών, µικροε̟ισκευών και βλαβών στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις  του µηχανολογικού και λοι̟ού εξο̟λισµού  των υ̟ηρεσιών της Π.Ε 
Βοιωτίας µέχρι του ̟οσού των 50,00 €. Η δα̟άνη θα βαρύνει τον. Ηµεροµηνία  
α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 31/12/14. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 48 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟ανών - διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 13/15-01-2014 
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 διάθεση ̟ιστώσεων, ως εξής: 
1) ̟οσό 980,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 
1231, για αγορά ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, 
2) ̟οσό 568,50 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
823, για ενοικίαση δέκα γραµµατοθυρίδων για τις ανάγκες των  υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Βοιωτίας, 
3) ̟οσό 3.075,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής 2014 ̟εριοδικών, εφηµερίδων και λοι̟ών συναφών εκδόσεων  
(συµ̟εριλαµβανοµένων και των συνδροµών του οικ. έτους 2013 ̟ου τυχόν δεν  έχουν 
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καταβληθεί, λόγω µη υ̟οβολής των σχετικών τιµολογίων) ̟ου λαµβάνουν για την 
̟ληρέστερη ενηµέρωσή τους οι υ̟ηρεσίες της ΠΕ Βοιωτίας ό̟ως ΦΕΚ (έντυ̟α και 
ηλεκτρονικά), Νοµοτέλεια (τρά̟εζα νοµικών ̟ληροφοριών, Νοµοθεσίας - 
Νοµολογίας), ∆ιαρκής υ̟αλληλικός κώδικας, κώδικας ̟ροµηθειών και ̟ιστώσεων 
διαρκής εκ̟αιδευτικός κώδικας, κώδικας Υγ/κής Νοµοθεσίας, Νοµικό ̟εριοδικό 
ενηµέρωσης, ισχύουσας Νοµοθεσίας (̟ανδέκτης), κώδικας Ελληνικής κτηνιατρικής 
εταιρίας, ∆ηµοτικός και Νοµαρχιακός τύ̟ος και λοι̟ών ̟εριοδικών - εφηµερίδων 
συναφούς ̟εριεχοµένου ̟ου δεν κατονοµάζονται ανωτέρω. Η δα̟άνη θα καλυφθεί 
α̟ό τις εγγεγραµµένες ̟ιστώσεις Π/Υ οικ. έτους 2014 και ΕΦ 073 και στον αντίστοιχο 
ΚΑΕ, 
4) ̟οσό 147,60 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την  ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
869, για ε̟ισκευή 5 UPS για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της ΠΕ Βοιωτίας (Έγγραφο 
Τµήµα Πληροφορικής 355/30-12-2013), 
5) ̟οσό 92,25 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά δύο τεµαχίων γραφίτη για τις ανάγκες της ∆/νσης  Ανά̟τυξης 
(Έγγραφο της 19/03-01-2014), 
6) ̟οσό 469,90 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1321, για αγορά ανταλλακτικών για ε̟ισκευή του ΚΗΥ-6116 αυτοκινήτου (ψυγείου 
νερού και paraflou) (Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών  9910/04-12-2013), 
7) ̟οσό 301,35 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
861,1321, για εργασία και αγορά ανταλλακτικών για ε̟ισκευή του ΚΥ-96349 ΜΕ τύ̟ου 
Mercedes (Αλατιέρα) (Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών  9744/29-11-2013), 
8) ̟οσό 615,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
861 για ε̟ισκευή – συντήρηση των ΚΥ-3921,3922,3926,3928,3929,2649, ΜΕ (Έγγραφο 
∆/νσης Μεταφορών  9743/29-11-2013),  
9) ̟οσό 953,34 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1699 για αγορά 70 κλειδιών α̟λών, 25 κλειδιών ασφαλείας, 10 κλειδαριών των 45mm ,5 
τεµαχίων µηχανισµών ε̟ανακλήσεως και 4 τεµαχίων λουκέτων µακρόλαιµων, 
10) ̟οσό 980,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
843, για αγορά φωτοτυ̟ιών σχεδίων και συµβατικών τευχών µελετών για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγραφο της 5589/27-11-2013),   
11) ̟οσό 60,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1723, για αγορά ενός τροφοδοτικού και µνήµης ram Η/Υ για τις ανάγκες του 
Κτηνιατρείου Θήβας (Έγγραφο Τµήµα Πληροφορικής  331/26-11-2013), 
12) ̟οσό 97,81 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
869,1329, για ε̟ισκευή φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος (Έγγραφο ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας 18807/05-12-2013),  
13) ̟οσό 71,34 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά τόνερ Panasonic 3030 για τις ανάγκες της ∆/νσης  ∆/κου-Οικ/κού, 
14) ̟οσό 180,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά µελανιών για τις ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών  Θήβας (Έγγραφο 
τους 12601/12-12-2013),  
15) ̟οσό 140,22 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά δύο ανταλλακτικών κεφαλών εκτύ̟ωσης  για τις ανάγκες του ΚΕΣΥΠ 
Θήβας (Έγγραφο του 17-11-2013) και ανάθεση στην οικονοµικότερη ̟ροσφορά, 
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16) ̟οσό 319,80 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1723,1111, για αγορά κάρτας µνήµης και τόνερ για τις ανάγκες της Α/θµιας 
Εκ̟αίδευσης (Έγγραφο της  14958/23-12-2013), 
17) ̟οσό 1328,40 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 
ΚΑΕ 1723,869, για αγορά και εγκατάσταση τεσσάρων καµερών στο κλειστό κύκλωµα 
ασφάλειας και φύλαξης του κτιρίου του ∆ιοικητηρίου Λιβαδειάς (Έγγραφο της ∆/νσης  
∆/κου-Οικ/κού  ∆Υ/11-12-2013),  
18) ̟οσό 861,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
845, για κάλυψη των δα̟ανών κο̟ή της ̟ίττας των εργαζοµένων στην Λιβαδειά και 
Θήβα (Έγγραφο της ∆/νσης ∆/κου-Οικ/κού  ∆Υ/09-01-2014),  
19) ε̟ιστροφή ̟οσού 93,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 3199, το ο̟οίο 
κατατέθηκε µε το αριθµ. 85/27-12-13 ̟αραστατικό, στον ∆ρούγκα Βασίλειο, ε̟ειδή δεν 
έγινε η χρήση για τον σκο̟ό ̟ου κατατέθηκε, 
20) δέσµευση ̟οσού 20.700,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 823, για κάλυψη των δα̟ανών ταχυδροµικών τελών, ό̟ως για την 
διακίνηση της συνήθους αλληλογραφίας και της αλληλογραφίας µε την υ̟ηρεσία 
Πόρτα-Πόρτα και υ̟ογραφή σύµβασης µε τα ΕΛΤΑ, 
21) δέσµευση ̟οσού 60.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 711, για κάλυψη των δα̟ανών οδοι̟ορικών των υ̟αλλήλων της Π.Ε. 
Βοιωτίας ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν κατά την διάρκεια του έτους 2014, 
22) δέσµευση ̟οσού 5.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 519, για κάλυψη των δα̟ανών α̟οζηµίωσης για διενέργεια ελέγχων των 
υ̟αλλήλων της ∆/νσης Ανά̟τυξης της Π.Ε. Βοιωτίας για το Α΄ ∆ίµηνο 2014, σύµφωνα 
µε το άρθρο 26 του ν. 3982/2011. 

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

Περιγραφή Ειδικός 
Φορέας 

Κ.Α.Ε. Ποσό 
∆έσµευσης 

Κατασκευή οδού 
∆ερβενοχωρίων – Όρια 
Νοµού ̟ρος Ελευσίνα ΝΑ 
Βοιωτίας 

 
 
 

071 9362 700.000,00 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 49 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση διάθεσης ̟ιστώσεων ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2014, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 129/15-01-
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 τη διάθεση ̟ίστωσης του ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, για 
τον ΚΑΕ 0823 (ταχυδροµικά) στο 90%, λόγω της άµεσης έκδοσης Χρηµατικών 
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Ενταλµάτων Προ̟ληρωµής, τα ο̟οία θα καλύ̟τουν ταχυδροµικές δα̟άνες για 
ολόκληρο το οικονοµικό έτος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 50 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στο τµήµα του Οδικού ∆ικτύου Φουρνά – Κλειστός – Όρια 
Νοµού Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 50/10-01-2014 
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. 1/17-12-2013 και 1α/2-1-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στο τµήµα του Οδικού ∆ικτύου 
Φουρνά – Κλειστός – Όρια Νοµού Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 € 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 της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση δώδεκα 
τοις εκατό (12,00%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 51 

 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ροµήθεια  µελανιών (TONER) για εκτυ̟ωτές, για τις 
ανάγκες των υ̟ηρεσιών  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  - Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 235/15-01-2014 
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, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 24.000 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ, για την µε α̟’  ευθείας ανάθεση ̟ροµήθεια µελανιών ( TONER ) για εκτυ̟ωτές, 
για την κάλυψη των αναγκών των  υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. 
Η τιµή ανά είδος δεν θα υ̟ερβαίνει την τιµή ̟ροσφοράς του µειοδότη του τελευταίου 
διαγωνισµού, ό̟ως αυτές αναφέρονται στην α̟ό 2/9/2013 σύµβαση (Α∆Α: ΒΛ947ΛΗ-
Ψ26 ) µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ̟ροµηθευτή. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 1111. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 52 

 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ροµήθεια το̟ικών εφηµερίδων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 243/15-01-2014 
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 3.360,00 € για την συνδροµή των ̟αρακάτω το̟ικών εφηµερίδων, 
̟ου εκδίδονται στη Λαµία, για το έτος 2014, ως εξής: 

α) «ΗΜΕΡΑ» 
β) «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» 
γ) «ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ» 
δ) «ΣΕΝΤΡΑ» 

Η ̟ροµήθεια των συγκεκριµένων εντύ̟ων θεωρείται α̟αραίτητη, λόγω                          
µη λειτουργίας του Γραφείου Τύ̟ου της Περιφέρειας, για την καθηµερινή ενηµέρωση 
των:  

1) Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
2) Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας 
3) των τριών ( 3 ) θεµατικών Αντι̟εριφερειαρχών   
4) Πρόεδρο Περιφερειακού Συµβουλίου 

 
Το ετήσιο κόστος ανά έντυ̟ο ̟ροϋ̟ολογίζεται σε 
α) καθηµερινή εφηµερίδα «ΗΜΕΡΑ»:  
Ετήσια συνδροµή 200 € Χ 6 αντίτυ̟ά  = 1.200 € 
 
β) καθηµερινή εφηµερίδα «ΛΑΜΙΑΚΟΣ   ΤΥΠΟΣ»:  
Ετήσια συνδροµή 200 € Χ 6 αντίτυ̟ά  = 1200 € 
 
γ) καθηµερινή εφηµερίδα «ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ»:  
Ετήσια συνδροµή 60 € Χ 6 αντίτυ̟ά  =  360 € 
 
δ) δισεβδοµαδιέα εφηµερίδα «ΣΕΝΤΡΑ»:  
Ετήσια συνδροµή 100 € Χ 6 αντίτυ̟ά  =  600 € 
 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014, Ειδικός Φορέας 01 073  ΚΑΕ 1121 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 53 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υ̟΄αριθµ. 303/2013 α̟όφασης του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 58/15-01-2014 
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 
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να ασκηθεί το ένδικο µέσο της εφέσεως κατά της υ̟΄αριθµ. 303/2013 α̟όφασης του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 54 
 

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση τρο̟ο̟οιηµένων τευχών δηµο̟ράτησης των έργων: α) 
«∆ιατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στον χείµαρρο Σκίτσας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
205.000,00 € µε Φ.Π.Α., β) «Βελτίωση και σήµανση µονο̟ατιών στην ̟εριοχή της νήσου 
Τριζονίων», ̟ροϋ̟ολογισµού 36.000,00 µε Φ.Π.Α. και γ) «Σήµανση µνηµείων στις 
̟εριοχές Γαλαξιδίου, Αγίας Ευθυµίας, Τολοφώνας, ∆εσφίνας, Γλυφάδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 53.078,00 € µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
4895/145/15-01-2014 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 
Εγκρίνει τις τρο̟ο̟οιηµένες διακηρύξεις των έργων: α) «∆ιατήρηση και ανάδειξη 
γέφυρας στον χείµαρρο Σκίτσας», ̟ροϋ̟ολογισµού 205.000,00 € µε Φ.Π.Α., β) 
«Βελτίωση και σήµανση µονο̟ατιών στην ̟εριοχή της νήσου Τριζονίων», 
̟ροϋ̟ολογισµού 36.000,00 µε Φ.Π.Α. και γ) «Σήµανση µνηµείων στις ̟εριοχές 
Γαλαξιδίου, Αγίας Ευθυµίας, Τολοφώνας, ∆εσφίνας, Γλυφάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
53.078,00 € µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας, για το ̟ρόγραµµα LEADER, σε εφαρµογή της 
α̟όφασης 487/04-10-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΥΟΞΤΒ-ΟΒ0)(ΦΕΚ Β 2897/15-11-2013) της Ενιαίας   
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και της εγκυκλίου 33/2-12-2013 (Α∆Α 
ΒΛ0Χ1-ΠΚΛ) ΤΟΥ ΥΠΟΜΕ∆Ι , σύµφωνα µε τις ο̟οίες αναθεωρήθηκαν οι διακηρύξεις 
των έργων τύ̟ου Α και Β. 
Στα υ̟όλοι̟α τεύχη των έργων του θέµατος (̟ροϋ̟ολογισµός, τεχνική έκθεση, τιµολόγιο 
µελέτης, ειδική συγγραφή υ̟οχρεώσεων και ̟ερίληψη διακήρυξης) δεν έγινε καµία 
τρο̟ο̟οίηση, και ισχύουν, ό̟ως είχαν εγκριθεί σε ̟ροηγούµενες α̟οφάσεις της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής (1235, 1236 και 1256/24-10-2013).  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 55 
 

ΘΕΜΑ 45ο: 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. 237/15-01-2014 
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 ∆α̟άνη για την α̟οζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 
για Α΄ τρίµηνο 2014 

5.400,00 
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ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0515 
2 δα̟άνες για την µεταφορά µαθητών για τους µήνες 

Μάρτιο-Α̟ρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2013, σύµφωνα µε τον 
̟αρακάτω ̟ίνακα:  
ΕΦ  01073 ΚΑΕ  0821    

1.173.990,31 € 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε. 210.733,44 

2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε. 124.703,70 

3 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Α.Ε.  24.364,22 

4 Αγγελάκης  Ιωάννης 4.303,04 

5 Αγγελάκης  Ιωάννης 6.834,24 

6 Αγγελής  Αθανάσιος 1.850,94 

7 Αγγελής  Ιωάννης 7.593,60 

8 Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 3.037,44 

9 Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 3.417,12 

10 Αλτάνης  Κωνσταντίνος 6.314,44 

11 Αραµ̟ατζής Γεώργιος 6.404,84 

12 Αρχανιώτης Βασίλειος 4.343,72 

13 Αρχανιώτης Βασίλειος 1.118,70 

14 Αυγέρης Ηλίας 10.509,00 

15 Αυγερινάκος Νικόλαος 3.055,52 

16 Αχµατιώτης Ιωάννης 3.408,08 

17 Βάρσος Ευάγγελος 4.063,48 

18 Βουλογκίτσας Ιωάννης 9.993,72 
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19 Γεωργίου Κωνσταντίνος 1.377,47 

20 Γεωργίου Κωνσταντίνος 5.422,87 

21 Γεωργούλας Γεώργιος 10.038,92 

22 Γιαννάκος Κωνσταντίνος 3.432,94 

23 Γιαννέλης Ηλίας 3.182,08 

24 Γιαννέλος Λεωνίδας 3.345,93 

25 Γκαβαλίνης Ηλίας 2.314,24 

26 Γκαβαλίνης Ηλίας 6.653,44 

27 Γκριτζά̟ης Κωνσταντίνος 19.616,80 

28 Γκριτζά̟ης Κωνσταντίνος 18.343,29 

29 Γουργιώτης Χρήστος 4.917,76 

30 Γουργιώτης Χρήστος 2.562,84 

31 Γρούντας  Γεώργιος 3.333,50 

32 ∆ηµητρό̟ουλος Κωνσταντίνος 9.808,40 

33 Έλληνας Γεώργιος 3.432,94 

34 Ευαγγελίου ∆έσ̟οινα 8.056,90 

35 Ζακώνης Γεώργιος 8.791,40 

36 Ζακώνης Γεώργιος 7.061,37 

37 Ζαχαράκης Αλέξανδρος 2.006,88 

38 Ζάχος Ηλίας 4.508,70 

39 Ζησάκης Νικόλαος 2.064,51 

40 Κακάβας Ιάσονας 2.169,60 
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41 Καλαµβώκης Παναγιώτης 1.118,70 

42 Καλαµβώκης Παναγιώτης 1.720,43 

43 Καλλικάτσος Ευάγγελος 4.700,80 

44 Καλλικάτσος Ευάγγελος 5.192,35 

45 Καµήτσος Νικόλαος 9.341,71 

46 Καρακικές Γεώργιος 4.891,63 

47 Καρακοβούνης Ανδρέας 7.193,58 

48 Καραλής Αθανάσιος 2.531,20 

49 Καραλής Αθανάσιος 2.634,03 

50 Καραµανλής Αθανάσιος -Φώτιος 3.543,68 

51 Καραµήτρος Κωνσταντίνος του Νικολάου 12.260,50 

52 Καραµήτρος Κωνσταντίνος του Σ̟ύρου 3.288,30 

53 Καστανάς Ιωάννης 3.488,31 

54 Καστανάς Ιωάννης 3.220,50 

55 Καστάνης Γεώργιος 3.668,73 

56 Κατό̟ης Χρήστος 6.636,49 

57 Κατσαµ̟έκης Αργύρης 2.989,98 

58 Κατσαµ̟έκης Αργύρης 2.386,56 

59 Κατσόγιαννος Γεώργιος 3.616,00 

60 Κατσούρας Γεώργιος 6.865,88 

61 Κιλτσό̟ουλος ∆ηµήτριος 2.237,40 

62 Κιλτσό̟ουλος ∆ηµήτριος 5.689,55 
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63 Κλασίνας Κωνσταντίνος 9.808,40 

64 Κόγιας Χρήστος 10.617,48 

65 Κογιώνος Αργύρης 8.226,40 

66 Κολλιάτος Ιωάννης 7.474,95 

67 Κολοβός Χρήστος 3.109,76 

68 Κόντου Αικατερίνη 11.594,93 

69 Κόντου Αικατερίνη 22.068,90 

70 Κυριαζή Παναγιώτα 4.129,02 

71 Κυριαζή Παναγιώτα 7.087,36 

72 Κυριαζής Λουκάς 2.675,84 

73 Κώστογλου Αντώνιος 5.842,10 

74 Λαΐτσας ∆ηµήτριος 6.074,88 

75 Λαΐτσας ∆ηµήτριος 2.386,56 

76 Λέντας Γεώργιος 9.701,05 

77 Λε̟ίδας Σωτήριος 5.283,88 

78 Λουκαδάκος Αθανάσιος 10.848,00 

79 Λουκαδάκος Βασίλειος του Στυλιανού 11.390,40 

80 Λουκαδάκος Βασίλειος του Ιωάννη 5.733,62 

81 Λύκος Ιωάννης 2.169,60 

82 Μακαρές Αθανάσιος 4.553,90 

83 Μακρό̟ουλος Νικόλαος 3.488,31 

84 Μανός Γεώργιος 1.352,61 
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85 Μιχαήλ  Αναστάσιος 3.471,36 

86 Μόσχος  Γεώργιος 4.133,54 

87 Μ̟ακαλέξης Ιωάννης 5.821,76 

88 Μ̟ακογιάννης Σ̟ύρος 3.832,96 

89 Μ̟αµ̟αλιούτας Αθανάσιος 8.253,52 

90 Μ̟αρµ̟αρούσης Ευάγγελος 4.917,76 

91 Μ̟έλλος Τριαντάφυλλος 7.862,54 

92 Μ̟εσίρη Ευσταθία 6.011,60 

93 Μ̟λάνης Θωµάς 2.278,08 

94 Μ̟λάνης Θωµάς 2.064,51 

95 Μ̟ουρογιάννης Κωνσταντίνος 8.568,23 

96 Νέλλας Ευάγγελος 1.762,80 

97 Νέλλας Ευάγγελος 2.717,65 

98 Ντάσιος Αθανάσιος 2.748,16 

99 Ντάσιος Αθανάσιος 2.989,98 

100 Ντάσιος Γεώργιος 1.423,80 

101 Ντάσιος Γεώργιος 2.989,98 

102 Ντζούνας Ανδρέας 1.952,64 

103 Παναγιώτου Σωτήριος 3.182,08 

104 Πα̟αδήµας Βασίλειος 14.012,00 

105 Πα̟ανικολάου Χρήστος 4.700,80 

106 Πα̟ασάρας Ανδρέας 3.584,36 
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107 Πα̟ασάρας Ανδρέας 4.113,20 

108 Πα̟ασταθό̟ουλος Στυλιανός 3.432,94 

109 Πα̟αχουλιάρας Ιωάννης 3.413,73 

110 Παρδάλης Κωνσταντίνος 5.249,13 

111 Πέ̟ερας Αθανάσιος 5.384,45 

112 Πλάτανος Σ̟ύρος 4.129,02 

113 Πλάτανος Σ̟ύρος 8.665,97 

114 Ποζιός Γεώργιος 8.314,99 

115 Ποζιός Γεώργιος 4.840,92 

116 Πολίτης Γεώργιος 6.095,22 

117 Πολλάτος Λουκάς 4.309,82 

118 Πολύµερος ∆ηµήτριος 3.362,88 

119 Πολύµερος ∆ηµήτριος 7.580,04 

120 Προβό̟ουλος Παναγιώτης 4.735,83 

121 Προβό̟ουλος Παναγιώτης 1.998,97 

122 
Ρουµελιώτη-
Κακλή 

Ευαγγελία 2.965,12 

123 Σαµαράς Γεώργιος 3.887,20 

124 Σαµαράς Γεώργιος 1.891,62 

125 Σαµαράς Γεώργιος 3.222,76 

126 Σβετζούρης Αθανάσιος 9.072,77 

127 Σιά̟̟ας Κωνσταντίνος 6.899,78 

128 Σταθαράς Βασίλειος 2.467,92 
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129 Σταθό̟ουλος Νικόλαος 6.976,62 

130 Σταµέλος ∆ηµήτριος 2.820,48 

131 Σταµέλος ∆ηµήτριος 2.097,28 

132 Στεργιό̟ουλος Κωνσταντίνος 3.670,24 

133 Στεργιό̟ουλος Κωνσταντίνος 3.661,20 

134 Σφήκα Μαρία 2.619,34 

135 Τάτσιαρης Σωτήριος 7.329,18 

136 Τέκου Μαρία 3.559,50 

137 Τζαβές Βασίλειος 5.758,48 

138 Τζάτζαλου Χρυσούλα 8.617,38 

139 Τεµ̟λαλέξης Γεώργιος 3.760,64 

140 Τσαγανός Κωνσταντίνος 6.219,52 

141 Τσάκας Ιωάννης 4.769,73 

142 Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος 2.064,51 

143 Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος 2.205,76 

144 Τσιλοφύτης Γεώργιος 2.918,79 

145 Τσιλοφύτης Γεώργιος 3.182,08 

146 Φακίτσας Κωνσταντίνος 10.929,36 

147 Φέκας Θεόδωρος 8.056,90 

148 Χατζηχρήστος Ηλίας 6.102,00 

149 Χριστό̟ουλος ∆ηµήτριος 7.104,31 

150 Χριστό̟ουλος Ελευθέριος 2.675,84 
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151 Χριστό̟ουλος Ελευθέριος 1.505,16 

152 Χριστό̟ουλος Οδυσσέας 3.559,50 

153 Χριστό̟ουλος Κωνσταντίνος 3.132,36 

154 
ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. 5.552,82 € 

155 
ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. 6.870,40 € 

156 
ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. 17.630,26 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 56 

 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 248/15-01-2014 
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 κατά ̟λειοψηφία 
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: 
 

Α/Α Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε 

1 6η εντολή «Ολοκλήρωση 
χώρου ̟εριβάλλοντα χώρου 
∆ηµοτικού Σχολείου ∆. 
Εχιναίων» 

Μιχαήλ Μαλάµος 2.407,96 9459 

2 1η εντολή «A̟οκατάσταση – 
ανάδειξη ιστορικού 
διατηρητέου µνηµείου 
∆ηµοτικού Σχολείου Οίτης» 

Παναγιώτης Κυριαζής 10.716,27 9722 

3 3η εντολή «Αντικατάσταση 
αντλιοστασίων Βίστριζας» 

∆ηµήτριος Προβό̟ουλος 7.560,43 9779 

4 3η εντολή «Ολοκλήρωση 
δρόµου Ασβέστης – 
Παλιασβέστης» 

Αθανάσιος Τσώµος 2.420,59 9779 

5 3η Κατασκευή γη̟έδου 5χ5 
στο ∆∆ Οµβριακής ∆ήµου 
Ξυνιάδας» 

Αναστάσιος Χαρίσης 3.588,56 9779 

6 4η εντολή «Ολοκλήρωση 
δρόµου Καστανιά – 
Νεοχώρι» 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 6.794,59 9779 
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7 Αντι̟ληµµυρικό έργο στο 
«ΚΑΡΑΞΕΝΑΚΙ» του ∆∆ 
Θερµο̟υλών του Νοµού 
Φθιώτιδας 

Ειδική Υ̟ηρεσία 
Ε̟ιθεωρητών 

Περιβάλλοντος 

1.600,00 9779 

8 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 
(συνδιοργάνωση µε το 
Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας 
συνεδρίου της 
ε̟ιστηµονικής Ελληνικής 
Εταιρείας υ̟ολογιστικής 
βιολογίας & 
Βιο̟ληροφορικής) 

Αθ. Καραγεώργος & Σια 1.000,00 9779 

9 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 
(συνδιοργάνωση του 9ου 
φεστιβάλ volley-ball) 

∆ιάφοροι ̟ροµηθευτές 3.660.00 9779 

10 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 
(συνδιοργάνωση µε το Συν 
στον άνθρω̟ο για 
ενηµερωτική εκστρατεία 
κατά του καρκίνου του 
µαστού) 

Συν στον άνθρω̟ο 1.000,00 9779 

                       
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τις δα̟άνες µε α/α 8 και 9, ̟ου 
αφορούν αµφίβολης αξίας ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις. 

                    
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 57 

 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4884/217/15-
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 
Α. Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 
 
1. ̟οσά 55,35 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0869) και 69,12 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1329), α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για την 
ε̟ισκευή φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος µάρκας MINOLTA BIZHUB 250 της ∆/νσης 
Μεταφορών,  
2. ̟οσό 1.771,20 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0843, για εκτύ̟ωση 
εντύ̟ων ε̟αγγελµατιών αδειών (Έγγρ. 8153/23-12-13 ∆/νσης Ανά̟τυξης), 
3. ̟οσό 492,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1723, για την 
̟ροµήθεια λογισµικού για την ̟ροσαρµογή - ̟αραµετρο̟οίηση ̟λ. συστήµατος 
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ανθρώ̟ινου δυναµικού για µισθοδοσία εργαζοµένων ̟ρογράµµατος κοινωφελούς 
α̟ασχόλησης,  
4. ̟οσά: α) 24,50 € µε Φ.Π.Α. (ένα τεµάχιο) της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού και 
β) 32,23 € µε Φ.Π.Α. (4 τεµάχια) της ∆/νσης ∆ιοικητικού –Οικονοµικού, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ροµήθεια σφραγίδων (εκτός διαγωνισµού), 
5. ̟οσό 14,01 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ροµήθεια τριών 
ηµερολογίων (εκτός διαγωνισµού) – γραφείο Αντι̟εριφερειάρχη, 
6. αµοιβή για ασφάλιστρα (διάρκειας τριών µηνών) για τα υ̟. αριθµ.: α) ΜΕ 121121 
̟οσού 87,00 €, β) ΜΕ 121123 ̟οσού 87,00 €, γ) ΜΕ 121120 ̟οσού 87,00 €, δ) ΜΕ 121124 
̟οσού 87,00 €, ε) ΜΕ 123053 ̟οσού 72,00 €, στ) ΜΕ 123055 ̟οσού 87,00 €, ζ) ΜΕ 123063 
̟οσού 87,00 €, η) ΜΕ 121116 ̟οσού 87,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0899, 
7. ̟οσό 820,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1321 για την 
̟ροµήθεια ελαστικών για το ΚΗΙ 8850 αυτοκίνητο της Π.Ε. Εύβοιας (Έγγρ. ∆Υ/10-1-14 
τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας), 
8. αµοιβή για κάλυψη συµβολαίου ενοικίασης µηχανήµατος GESTETNER 6002 ̟οσού 
352,48 €  µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0899, 
9. ̟οσό 95,01 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1723, για την ̟ροµήθεια δέκα 
τεµαχίων ̟οντίκι Logitech mouse RX250 USB/PS2 του τµ. Πληροφορικής, 
10. ̟οσό 339,52 € µε Φ.Π.Α. (40 τεµάχια), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1111, για 
την ̟ροµήθεια σφραγίδων (εκτός διαγωνισµού) της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού, 
11. ̟οσό 1.200,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0894, για την ε̟ίδοση  
εγγράφων και δικογράφων της Π.Ε. Εύβοιας α̟ό δικαστικούς ε̟ιµελητές, 
12. ̟οσό 3.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0841, για δηµοσιεύσεις σε 
εφηµερίδες για ̟ροκηρύξεις διαγωνισµών, ̟ροσλήψεων κ.λ.̟. της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
Β. ∆εν εγκρίνει την δα̟άνη µε α/α 12, ̟οσού 2.960,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 
ΚΑΕ 0713, για οδοι̟ορικά εξωτερικού του ∆/ντη της ∆/νσης Ανά̟τυξης α̟ό 
συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις µηνός 
Φεβρουάριου 2013, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθούν ̟εραιτέρω διευκρινίσεις α̟ό την 
αρµόδια Υ̟ηρεσία. 
 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “όταν έρχεται ̟ροϋ̟ολογισµός για συµµετοχή σε έκθεση 
θα ̟ρέ̟ει να έρχονται όλα τα οικονοµικά µεγέθη, οτιδή̟οτε και αν αφορούν, ανεξάρτητα α̟ό ̟οιο 
κωδικό ̟ληρώνονται. Θα εγκρίνονται συνολικά και όχι ένα χρόνο µετά τη συµµετοχή... Πότε έγινε 
δέσµευση ̟ίστωσης για τον σκο̟ό αυτό;”.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 58 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. 
Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4886/218/15-
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 
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Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.), σε βάρος της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ως εξής: 
1) ̟οσού 1.000,00 €, στο όνοµα του Χρήστου Παντελή υ̟αλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού, για δα̟άνες διοδίων (ΤΕΟPASS) των οχηµάτων της Π.Ε 
Εύβοιας. Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0899 του Ε.Φ 02073. Ηµεροµηνία Α̟όδοσης 
λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2014, 
2) ̟οσού 1.200,00 €, στο όνοµα της Αναστασίας Καρλατήρα υ̟αλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού, για την ̟ληρωµή λογαριασµών των κινητών τηλεφώνων 
του Αντι̟εριφερειάρχη Εύβοιας. Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0824 του Ε.Φ 02073. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται 31-12-2014, 
3) ̟οσού 500,00 €, στο όνοµα της  Αναστασίας Καρλατήρα υ̟αλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού, για την ̟ληρωµή διαφόρων εκτάκτων µικροδα̟ανών 
̟αροχής υ̟ηρεσιών (συνδροµή για τη διασφάλιση του ονόµατος naevias,gr, ε̟είγουσες 
υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, οδική βοήθεια κλ̟). Η δα̟άνη θα βαρύνει 
τον Κ.Α.Ε 0899 του Ε.Φ 02073. Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-
2014. 
4) ̟οσού 500,00 €, στο όνοµα της Αναστασίας Καρλατήρα υ̟αλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού, για την ̟ληρωµή διαφόρων εκτάκτων µικροδα̟ανών 
̟ροµήθειας υλικών  (̟ροµήθεια υλικών για ε̟είγουσες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές 
εργασίες, αντίγραφα κλειδιών κλ̟). Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 1699 του Ε.Φ 
02073. Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2014. 
5) ̟οσού 150,00 € στο όνοµα του Ιωάννη ∆ελαβερίδη υ̟αλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού, για δα̟άνη καυσίµων κίνησης του υ̟ηρεσιακού 
αυτοκινήτου ΚΗΗ 4806 κατά τη µετάβαση του Αντι̟εριφερειάρχη Π.Σ.Ε κ. ∆ηµητρίου 
Βουρδάνου στη Θεσσαλονίκη, στα ̟λαίσια της συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην αγροτική έκθεση «Αγρότικα» ̟ου θα γίνει στις 30-31 Ιανουαρίου 2014. Η 
δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 1511 του Ε.Φ 02073. Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού  
η 31-12-2014. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 59 

 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Τσούκα - Τρι̟όταµος», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 85/15-01-2014 
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) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Τσούκα - 
Τρι̟όταµος», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00€ µε Φ.Π.Α., µε ανοικτή 
δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
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2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 60 

 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
τουριστική έκθεση “International Mediterranean Tourism Market 2014 (IMTM 2014)” 
στο Τελ Αβίβ-Ισραήλ. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 255/15-01-2014 
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: 
1. την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση 
International Mediterranean Tourism Market 2014 (IMTM 2014) στο Τελ Αβίβ-Ισραήλ  
α̟ό 11 έως 12/2-2014,       
2. την δα̟άνη µέχρι το ̟οσό των 12.000 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
κάλυψη της συµµετοχής της Π.Σ.Ε. στην ανωτέρω έκθεση, ως εξής:  
α) κόστος συµµετοχής 2.000€ (ενοίκιο Ε.Ο.Τ.), 
β) µεταφορά τουριστικού υλικού µέχρι το ̟οσό των 2.500€,  
γ) υ̟οστήριξη του ̟ερι̟τέρου ό̟ως µεταφράσεις κ.τ.λ. µέχρι το ̟οσό των 500€, 
δ) λοι̟ά έξοδα ό̟ως διαµονή-µετακίνηση και τυχόν α̟ρόβλε̟τα έξοδα εφόσον αυτά 
καλύ̟τονται α̟ό τον συγκεκριµένο κωδικό µέχρι το ̟οσό των 7.000€.    
3. Ορίζει τον κ. Πέ̟̟α Νικόλαο υ̟αλλήλο της Π.Σ.Ε. ως υ̟όλογο για την ανωτέρω 
έκθεση, στο όνοµα του ο̟οίου θα εκδοθεί ΧΕΠ, ̟οσού 12.00,00 € για τη διαχείριση των 
δα̟ανών της έκθεσης. 
4. Εγκρίνει την µετακίνηση εκτός έδρας του ̟εριφερειακού συµβούλου κ. Κων/νου 
∆ασκαλό̟ουλου για τη συµµετοχή του στην τουριστική έκθεση International 
Mediterranean Tourism Market 2014 (IMTM 2014) στο Τελ Αβίβ-Ισραήλ α̟ό 11- έως 
12/2-2014  (άρθρο 184 του Ν. 3852/2010). 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014, Ειδικός Φορέας 01 073  ΚΑΕ 0844 

 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “είµαστε κατά των α̟οσ̟ασµατικών λύσεων και 
̟εριµένουµε τον ενιαίο ̟εριφερειακό σχεδιασµό” και ζήτησε οι εισηγήσεις να είναι 
̟ερισσότερο ̟λήρεις και σαφείς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 61 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας ̟εριφερειακού συµβούλου, στα ̟λαίσια 
συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “VAKANTIEBEURS 2014” 
στην Ουτρέχτη Ολλανδίας.   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 251/15-01-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ7ΛΗ-ΑΙΘ
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την µετακίνηση εκτός έδρας του ̟εριφερειακού συµβούλου κ. Λάµ̟ρου 
Τσιτσάνη, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 184 του ν. 3852/2010, για τη 
συµµετοχή του στην έκθεση “VAKANTIEBEURS 2014” στην Ουτρέχτη Ολλανδίας, α̟ό 
14 µέχρι 19/1/2014, στην ο̟οία συµµετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η 
συµµετοχή του κρίθηκε ε̟ιβεβληµένη ̟ροκειµένου να εκ̟ροσω̟ήσει την Π.Σ.Ε. στην 
ανωτέρω έκθεση.    
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “είµαστε κατά των α̟οσ̟ασµατικών λύσεων και 
̟εριµένουµε τον ενιαίο ̟εριφερειακό σχεδιασµό”.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 62 
 

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης  για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην υλο̟οίηση Αθλητικών Προγραµµάτων σε συνδιοργάνωση και 
συνεργασία µε τον ∆ήµο Λαµιέων και την Κοινωνική Συνεταιριστική Ε̟ιχείρηση 
"Ερίβωλος Φθία", µε εκδηλώσεις υ̟ερτο̟ικής σηµασίας και ευρείας α̟ήχησης στην ̟όλη 
της Λαµίας, µε θέµα: «Lamia Run Festival (Αγώνας δρόµου 2nd Lamia Night & Run και 
Αγώνας δρόµου 1st Lamia City Trail Run)», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 9.086,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4936/24/15-
01-2014 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
αναφορικά µε τον νοµικό χαρακτήρα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Ε̟ιχείρησης 
“Ερίβωλος Φθία” ̟ου αιτήθηκε τη συµµετοχή της Π.Σ.Ε. και η το̟οθέτηση του κ. 
Αναστάσιου Χρονά ότι “̟ρόκειται για εκδήλωση ̟εριορισµένου ενδιαφέροντος και ότι δεν είναι 
το ε̟ιχειρησιακό σχέδιο δράσης της Οργανωτικής Ε̟ιτρο̟ής του «Lamia Run Festival» ̟ου έχει 
ε̟ισυναφθεί µε την ως άνω εισήγηση, αλλά ο α̟ολογισµός της ̟ερσινής ̟εριόδου, α̟ό τον ο̟οίο 
̟ροκύ̟τει ότι δεν έχει κοινο̟οιηθεί το καταστατικό της ΚΟΙΝΣΕΠ "Ερίβωλος Φθία", και κυρίως 
η έγκριση α̟ό το µητρώο του Υ̟ουργείο Εργασίας, ό̟ως ε̟ίσης και τα στοιχεία α̟ό το µητρώο 
της ∆ΟΥ, γιατί µόνο µετά α̟ό αυτά έχει νόµιµο δικαίωµα λειτουργίας. ∆εν είναι γνωστό σε ̟οια 
κατηγορία του νόµου έχει ενταχθεί, εάν έχει ενταχθεί. Α̟ό τα έγγραφα δεν ̟ροκύ̟τει αριθµός 
µητρώου…∆εν είναι σύλλογος. Η Περιφέρεια και ο ∆ήµος α̟αγορεύεται να χρηµατοδοτούν 
δράσεις ιδιωτικών εµ̟ορικών εταιρειών... Πρόκειται για µη νόµιµη δα̟άνη”.   
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθεί η γνώµη 
της Νοµικής Υ̟ηρεσίας, στην ο̟οία ̟αρα̟έµ̟εται το θέµα. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 63 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ7ΛΗ-ΑΙΘ
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 10/10-01-2014 
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 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις µετακινήσεις του Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου Καραµ̟ά, ως εξής: 

1. Στις 05-12-2013 στην Αθήνα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
2. Στις 09-12-2013 στην Χαλκίδα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
3. Στις 18-12-2013 στην Λιβαδειά (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
4. Στις 23-12-2013 στην Λάρισα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
5. Στις 24-12-2013 στην Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 64 

 
 
 
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   Περικλής Καραΐσκος    Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα 
    Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 

Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 

    Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 
    Γεώργιος Ζιώγας 
    Νικόλαος Μ̟έτσιος 

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ7ΛΗ-ΑΙΘ


