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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 15ης Νοεµβρίου  2013 
          Αριθµός Πρακτικού 32 

  

                                                                                                  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 15 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 ̟.µ., 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 
(αρ.̟ρ.1/6-1-2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, υ̟ό την Προεδρία του Αντι̟εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας 
Γεωργίου Μουλκιώτη, ο ο̟οίος ορίσθηκε µε την υ̟’ αριθ. 110641/2650/1-10-2013 
Α̟όφαση Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος (Α∆Α ΒΛΛ47ΛΗ-ΡΜΩ) και δυνάµει της υ̟΄ 
αριθµ.1885/12-11-2013 ̟ρόσκλησης του Προέδρου αυτής, ̟ου ε̟ιδόθηκε νόµιµα σε όλα 
τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α̟οφασίσει ε̟ί των 
κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 31/7-11-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την συντήρηση - αναγόµωση 
̟υροσβεστήρων των δηµόσιων κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στην 
̟ολιτιστική  εκδήλωση – ηµερίδα ̟ου διοργανώνει η µη κερδοσκο̟ική εταιρεία 
«Αθλητισµός Χωρίς Αναβολικά». 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση 
βλαβών στο τµήµα του οδικού δικτύου Φουρνά – Κλειστός – Όρια Νοµού Καρδίτσας», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 5ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αριθµ. 442/25-04-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης - διάθεσης 
̟ίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλο̟οίηση 
Αθλητικού Προγράµµατος σε συνδιοργάνωση µε τη συνεργασία αθλητικού συλλόγου, 
φορέων του δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, µε εκδηλώσεις υ̟ερτο̟ικής σηµασίας στην 
̟όλη της Λαµίας, µε θέµα: «Ελάτε να τρέξουµε, να βαδίσουµε και να γνωρίσουµε τη Λαµία». 
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 ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικών 4 και 5 της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και Παραλαβής 

του έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
για το έτος 2013». 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  δα̟άνης για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη 
ανάδειξης Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών Μνηµείων Νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά των υ̟΄ αριθµ. 345/2011 και 57/2013 
α̟οφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.  

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση κατάρτισης των όρων διακήρυξης ̟ρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυ̟ικού χαρτιού έτους 
2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 35.000,00 € ̟λέον Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Βελτίωση ελιγµού στην ε̟αρχιακή οδό Κολάκα ̟ρος Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση χορήγησης 1ης ̟αράτασης της συµβατικής ̟ροθεσµίας της µελέτης: 
«Μελέτη ε̟έκτασης ̟ροβλήτας στο Λιµάνι Αρκίτσας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανέγερση ∆ηµοτικού 
Σχολείου και 2/Θ Νη̟ιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 ̟όλης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για (2) θέσεις ̟ρακτικής άσκησης 
των µαθητών του ΟΑΕ∆ για την Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις, ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Συντήρηση Οδικών Αξόνων», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 190.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
   
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Συντήρηση Ο.Α. (2013)», χρήσης 2013, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.400.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη α̟όφασης ε̟ί του διαβιβασθέντος ̟ρακτικού της αρµόδιας 
ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών 
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δια̟ραγµάτευσης, στα ̟λαίσια της ανάδειξης ̟ροµηθευτή υγρών καυσίµων για τις 
ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. µε έδρα τα Οινόφυτα, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1323/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάθεσης νέων δροµολογίων 
µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Βοιωτίας.  
 
ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη α̟όφασης ε̟ί του διαβιβασθέντος ̟ρακτικού της αρµόδιας 
ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των οικονοµικών ̟ροσφορών ̟ου κατατέθηκαν στα ̟λαίσια 
της δια̟ραγµάτευσης για την ̟ροµήθεια ζωοτροφών για την ενίσχυση των ̟ληγέντων 
κτηνοτρόφων στην Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ανάθεσης της µελέτης «Γεωτεχνική έρευνα & µελέτη οδού Ιστιαίας 
– Βουτά – ̟αράκαµψης Βουτά», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 
36.900,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 10 ̟αρ. 2.στ. του ν. 
3316/05 και του ν.3481/06. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 1320/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος (χύµα), για την 
αντιµετώ̟ιση αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια τριών (3)  
Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών (Η/Υ), για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα.  
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση αντικατάστασης, λόγω συνταξιοδότησης, µέλους της Ε̟ιτρο̟ής 
Παραλαβής υλικών, εξο̟λισµού, εργασιών και υ̟ηρεσιών για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟άνης για διαφηµιστική ̟ροβολή της συµµετοχής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση “Philoxenia 2013” στη 
Θεσσαλονίκη. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής 
Καραΐσκος, Γεώργιος Πα̟αργύρης, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, 
Αναστάσιος Χρονάς, και Θωµάς Τουσιάδης. Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε 
νόµιµα, α̟ουσίαζε το τακτικό µέλος Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος, καθώς και το 
ανα̟ληρωµατικό µέλος αυτού.  
Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος 
Μουλκιώτης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Σύψα Ζωή, υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, 
κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό ΣΤ΄, ̟ου ορίσθηκε ανα̟ληρώτρια 
γραµµατέας της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 9971/286/28-1-2013 
όµοιά της. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας,  
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών,  
3. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
4. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
 
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια µηχανολογικού εξο̟λισµού και µηχανοργάνωσης στο ∆ηµόσιο 
ΚΤΕΟ της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 57.933,00 €, µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Συµ̟λήρωση της 11ης τρο̟ο̟οίησης του Προϋ̟ολογισµού, έτους 
2013, 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 1335 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο : Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5823/13-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής της Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟οσού 
20.000,00 €, στο όνοµα του Συράκη Ευθύµιου, υ̟αλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, για την ̟ληρωµή λογαριασµών ∆.Ε.Η. της Π.Ε. Φθιώτιδας της Π.Σ.Ε. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον  Κ.Α.Ε. 0832 του Ε.Φ. 01073. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2013. 
Στον ̟ροαναφερόµενο ΚΑΕ υ̟άρχει εγγεγραµµένη ̟ίστωση στον Π/Υ του 2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1336 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο : Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια µηχανολογικού εξο̟λισµού και µηχανοργάνωσης στο ∆ηµόσιο 
ΚΤΕΟ της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 57.933,00 €, µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4273/12-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. το α̟ό 11-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια µηχανολογικού εξο̟λισµού και µηχανοργάνωσης στο ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ της 
Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 57.933,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο της 
οικονοµικής ̟ροσφοράς της µοναδικής συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας 
«ΑΦΟΙ  ΣΤΑΣΙΝΟΥ  Ο.Ε.», 
2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την ̟ροσκόµιση στην ε̟ιτρο̟ή 
διαγωνισµού α̟ό την ̟ροαναφερθείσα εταιρεία των δικαιολογητικών της ̟αρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1337 

ΑΔΑ: ΒΛ107ΛΗ-06Ν



 6 

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

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./13-11-
2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο 
Αθηνών κ. Γιώργο Χ. Σωτηρέλη (ΑΜ ∆ΣΑ 13849), Στουρνάρη 28, Αθήνα, ̟ροκειµένου 
να την εκ̟ροσω̟ήσει στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας, στη δικάσιµο της 28-11-2013 ή σε 
κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να υ̟οστηρίξει την µε αριθµό κατάθεσης 
4079/1-10-2013 αίτηση ακυρώσεως της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», κατά της ΚΥΑ 
30844/2013 των Υ̟ουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών «Κατάρτιση και υ̟οβολή 
̟ροϋ̟ολογισµού των ̟εριφερειών, οικονοµικού έτους 2014», συντάσσοντας  υ̟όµνηµα, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση  του 
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας».    
Μειοψήφησε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δηλώνοντας ότι διαφωνεί ̟ολιτικά. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1338 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο : Συµ̟λήρωση της 11ης τρο̟ο̟οίησης του Προϋ̟ολογισµού, 
έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5846/14-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 

Συµ̟ληρώνει την 11η Τρο̟ο̟οίηση του Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, η ο̟οία αφορά: 
1.Αυξοµειώσεις ΚΑΕ, για την κάλυψη υ̟ηρεσιακών αναγκών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
2. Την ε̟ιχορήγηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε το ̟οσό των 2.170.535,00 € για 
την εξόφληση ληξι̟ρόθεσµων υ̟οχρεώσεών της ̟ρος τρίτους, σύµφωνα µε το υ̟' 
αριθµ. 41818/25-10-2013 έγγραφο του υ̟ουργείου Εσωτερικών. Α̟ό το σύνολο της 
συγκεκριµένης ε̟ιχορήγησης κατανέµετε στην Π.Ε. Εύβοιας ̟οσό ύψους 1.078.943,55 €. 
Μειοψήφησε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1339 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 31/7-11-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 31/7-11-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1340 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την συντήρηση - αναγόµωση 
̟υροσβεστήρων των δηµόσιων κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 5652/5-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 5.000,00 € για τη συντήρηση -
αναγόµωση ̟υροσβεστήρων των δηµοσίων κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στην Π.Ε. Φθιώτιδας για χρονικό διάστηµα ενός έτους. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ειδικό Φορέα 01.073 ΚΑΕ 1699. 
 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1341 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στην 
̟ολιτιστική  εκδήλωση – ηµερίδα ̟ου διοργανώνει η µη κερδοσκο̟ική εταιρεία 
«Αθλητισµός Χωρίς Αναβολικά». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2796/29-10-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 2.150,00 € µε το Φ.Π.Α., για την συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην ̟ολιτιστική εκδήλωση – ηµερίδα ̟ου 
διοργανώνει η µη κερδοσκο̟ική εταιρεία «Αθλητισµός Χωρίς Αναβολικά», στην Θήβα, 
στις 20 ∆εκεµβρίου. Το κόστος της εκδήλωσης θα ανέλθει στο ̟οσό των 4.800,00 €, εκ 
των ο̟οίων η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις ̟αρακάτω δα̟άνες: 
 

1. Έκδοση 500 ̟ροσκλήσεων και 4σέλιδων ̟ολύχρωµων 
̟ρογραµµάτων 

 1.250,00  € 

2. ∆ηµιουργία και εκτύ̟ωση 200 ̟ολύχρωµων αφισών 500,00 €  

3. ∆α̟άνη για τη φωτογράφιση-βιντεοσκό̟ηση της εκδήλωσης    400,00 €  

 Σύνολο:                   2.150,00 € 

 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ΚΑΠ-Π∆Ε (ΣΑΕΠ 
066) έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις». 
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Μειοψήφησε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας ότι : ‘’ … δεν συµφωνούµε µε την 
συνεργασία µε µη κυβερνητικές οργανώσεις …. Το θέµα αρµοδιότητα ενηµέρωσης του υ̟ουργείου 
Υγείας.’’ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1342 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση 
βλαβών στο τµήµα του οδικού δικτύου 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. 2835/5-11-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: ««Α̟οκατάσταση βλαβών στο τµήµα του οδικού 
δικτύου Φουρνά – Κλειστός – Όρια Νοµού Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία. 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1343 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αριθµ. 442/25-04-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης - διάθεσης 
̟ίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλο̟οίηση 
Αθλητικού Προγράµµατος σε συνδιοργάνωση µε τη συνεργασία αθλητικού συλλόγου, 
φορέων του δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, µε εκδηλώσεις υ̟ερτο̟ικής σηµασίας στην 
̟όλη της Λαµίας, µε θέµα: «Ελάτε να τρέξουµε, να βαδίσουµε και να γνωρίσουµε τη Λαµία». 

 
Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
 

 ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικών 4 και 5 της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και Παραλαβής 
του έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
για το έτος 2013». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 126157/523/8-
11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τα ̟ρακτικά 4 και 5/07-11-2013 της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και Παραλαβής  
του έργου µε τίτλο : «Κατα̟ολέµηση Κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
για το έτος 2013 », τα ο̟οία αφορούν την ̟αραλαβή της 2ης ενδιάµεσης διµηνιαίας 
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έκθεσης και την οριστική ̟αραλαβή του τµήµατος Α΄ του έργου: «Παρακολούθηση 
α̟ό εδάφους των ̟ρονυµφών των κουνου̟ιών και διενέργεια α̟ό εδάφους 
̟αρεµβάσεων ̟ρονυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας και υ̟ολειµµατικής ακµαιοκτονίας 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψηφίζει θετικά, τονίζοντας ότι : ‘’ … ̟έρα α̟ό την διαφορετική 
ά̟οψη ̟ου έχουµε για δηµόσια υ̟ηρεσία κατα̟ολέµησης ενδηµικών νόσων, έχουµε ζητήσει α̟ό 
καιρό µια σύσκεψη ̟ου θα αναδείκνυε ό̟οια την δυνατότητα βελτίωσης των α̟οτελεσµάτων της 
καθιερωµένης κωνω̟οκτονίας….’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1344 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  δα̟άνης για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη 
ανάδειξης Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών Μνηµείων Νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
125065/11534/5-11-2013 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 για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ – ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  ΝΟΜΟΥ», ̟οσού 
66.236,00€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι ̟οσού 83.322,30€ συµ̟εριλαµβανοµένης 
της δα̟άνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α..  

 
     Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1345 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά των υ̟΄ αριθµ. 345/2011 και 57/2013 
α̟οφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 126235/263/8-
11-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Κατά την διάρκεια της 
συζήτησης του θέµατος ο κ. Αναστάσιος Χρονάς κατέθεσε την ά̟οψη ότι : ‘’…. ̟ρόκειται 
για δύο ̟ρόστιµα σε εταιρείες ̟ου έ̟ρε̟ε να ε̟ιβληθούν, αλλά ε̟εβλήθησαν µε λάθος τρό̟ο. 
∆ηµιουργείται το ερώτηµα το ̟ώς η συγκεκριµένη υ̟ηρεσία δεν γνώριζε τον ̟ροβλε̟όµενο τρό̟ο 
ε̟ιβολής ̟ροστίµων. ∆εν έχει νόηµα να ασκήσουµε έφεση. Έχει νόηµα να ζητήσουµε εξηγήσεις 
α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία …’’ 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθούν ένδικα µέσα κατά των υ̟΄ αριθµ. 345/2011 και 57/2013 α̟οφάσεων 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1346 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση κατάρτισης των όρων διακήρυξης ̟ρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυ̟ικού χαρτιού έτους 
2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 35.000,00 € ̟λέον Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
126382/4116/8-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών 
γραφικής ύλης και φωτοτυ̟ικού χαρτιού έτους 2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
35.000,00 € ̟λέον Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 
2. το σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισµού, 
3. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί α̟οτυ̟ώνονται στο σχέδιο της  διακήρυξης, 
4. τη δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 35.000,00 €. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό του 2014, Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1111 της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1347 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Βελτίωση ελιγµού στην ε̟αρχιακή οδό Κολάκα ̟ρος Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
126725/11630/11-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 7-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Βελτίωση ελιγµού στην ε̟αρχιακή οδό Κολάκα ̟ρος Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τριάντα ε̟τά τοις 
εκατό (37%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1348 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση χορήγησης 1ης ̟αράτασης της συµβατικής ̟ροθεσµίας της µελέτης: 
«Μελέτη ε̟έκτασης ̟ροβλήτας στο Λιµάνι Αρκίτσας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
123277/11419/11-11-2013 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 τη ̟αράταση της συµβατικής ̟ροθεσµίας της µελέτης : «Μελέτη ε̟έκτασης 
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̟ροβλήτας στο λιµάνι Αρκίτσας», Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά ̟εντακόσιες εβδοµήντα ε̟τά   
(577) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 3-6-2014.                    
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψηφίζει θετικά µε την ̟αρατήρηση ότι ‘’είναι έκδηλη η 
̟ολυ̟λοκότητα της διαδικασίας’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1349 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανέγερση ∆ηµοτικού 
Σχολείου και 2/Θ Νη̟ιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 ̟όλης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
115831/4923/11-11-2013 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 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου : «Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου και 
2/Θ Νη̟ιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 ̟όλης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, κατά εννέα (9) 
µήνες, δηλαδή µέχρι 1-7-2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1350 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για (2) θέσεις ̟ρακτικής άσκησης 
των µαθητών του ΟΑΕ∆ για την Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5757/12-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 20.000 € για την κάλυψη των 
δα̟ανών ̟ρακτικής άσκησης δύο (2) µαθητών του ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. 
Λαµίας, στην Π.Ε. Φθιώτιδας, για όλο το διάστηµα της α̟ασχόλησής τους, η ο̟οία θα 
̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01. 073 ΚΑΕ 0342 ̟οσού 14.300 € και α̟ό τον ΚΑΕ 0352 ̟οσού 
5.700 €. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ψηφίζει θετικά µε την ̟αρατήρηση ότι : ‘’οι αµοιβές για την 
µαθητεία είναι α̟αράδεκτα χαµηλές’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1351 
 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις, ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4088/12-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥ
ΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟ

Σ 
(ΠΟΣΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

σε 
ΕΥΡΩ) 

1 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια 2 εκτυ̟ωτών και 2 συσκευών φαξ αξίας 
(428,05€)για τις ανάγκες της ∆/νσης Ανά̟τυξης της Π.Ε. Ευρυτανίας 
και ̟ροµήθεια υλικών για την αναβάθµιση των υ̟ολογιστών της 
∆/θµιας Εκ̟αίδευσης (µνήµη corsair DDR 1GB 400MHz τεµ 7, 
µνήµη Kingston DDR2 1GB 667MHz τεµ 7, τροφοδοτικό Approx 
Power Supply 550W τεµ 1,Mouse MS Opt Mousw 200Black τεµ 2) 
αξίας (480,00€). 
Σχετ. αριθµ. 3980/7-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1723 

908,05 

2 ∆α̟άνη για την α̟όφραξη της α̟οχέτευσης  του κεντρικού 
καταστήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Σχετ. αριθµ. 3980/7-11-2013  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0869 

340,00 

3 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ε̟ιτρα̟έζιων και ηµερήσιων 
ηµερολογίων  για το έτος 2014 των ∆/νσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3980/7-11-2013  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1111 

150,00 

4 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθειας λι̟αντικών και λοι̟ών ειδών   των  
µηχανηµάτων και οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙA 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

14-10-13 ΚΗΥ  9373     ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
SPIRAX A80W-
90 
 

12 77,24 

14-10-13 KHY  9390 
 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
SPIRAX A80W-
90 
 

1 77,24 

2.341,57 
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19-10-13 KΗΙ   4379  
 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
SPIRAX A80W-
904L 

1 77,24 

19-10-13 KΗΙ   9376 
 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
SPIRAX A80W-
904L 

1 77,24 

ΣΥΝΟΛΟ    308,96 

23-5-2013 ΚΥ 7411 ΛΑ∆Ι 20/50 
MOTUL20 L 

1 119,32 

15-4-2013  ΛΑ∆Ι TECTION 
15/40 5L 

1 38,90 

29-4-2013 KY 3152 ΛΑ∆Ι T46 4L 1 15,84 

27-5-2013  ΛΑ∆Ι TECTION 
15/40 5L 

1 38,90 

15-4-2013  ΛΑ∆Ι TQD 1L 4 34,64 

10-4-2013 KHY 9370 ΓΡΑΣΟ 5 KG 
UNI-OPAL 

1 44,04 

15-4-2013 KHY 9389 ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 5L 

1 35,09 

18-4-2013  ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 20L 

2 256,22 

18-4-2013 KY 3157 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
85/140 2L 

1 14,67 

18-4-2013  ΓΡΑΣΟ 5 KG 
UNI-OPAL 

1 44,04 

22-4-2013 KY 3156 ΛΑ∆Ι T68 20L 
CASTROL 

1 85,80 

19-3-2013  ΛΑ∆Ι 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
Υ∆Ρ.Τ200 

1 128,00 

24-4-2013 ΚΥ 460 ΛΑ∆Ι Τ46 20L 
CASTROL 

1 85,80 

19-3-2013 KY 457 ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 5L 

1 35,09 

ΣΥΝΟΛΟ    976,35 

11-6-2013  ΛΑ∆Ι TECTION 
15/40 5L 

2 77,80 

11-6-2013 ΚΗΥ 4374 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
80/90 2L 

4 64,39 

11-6-2013  ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
LS 90 1L 

2 27,48 

11-6-2013 KY 460 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
SAE 90 4L 

2 40,22 

11-4-2013 KHI 4379 ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 20L 

1 128,11 
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11-4-2013 IX 121636 ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 5L 

3 105,27 

11-4-2013 KHY 9389 ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 5L 

1 35,09 

11-4-2013  ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 1L 

1 7,63 

15-7-2013 KY 459 ΓΡΑΣΟ 5 KG 
UNI-OPAL 

1 44,04 

15-7-2013  ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
EP80/90 1L 

4 32,38 

25-6-2013 KY 3156 ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 20L 

1 128,11 

25-6-2013  ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 5L 

1 35,09 

25-6-2013 KY 3154 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
80/90 1L 

4 32,38 

25-6-2013  ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 5L 

1 35,09 

25-6-2013 KY 3157 ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 5L 

1 35,09 

13-5-2013  ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 5L 

1 35,09 

13-5-2013 IX 121635 ΛΑ∆Ι TECTION 
20/50 20L 

1 128,11 

ΣΥΝΟΛΟ    991,37 

29-10-13 KHY 9370 ΓΡΑΣΣΟ 
ΛΙΘΙΟΥ NLGI 
τεµ 4 και  

 44,69 

29-10-13  ΛΑ∆ΙPETROLIN 
REGULAR 10 1L 

  

29-10-13 P-2062 ΓΡΑΣΣΟ 
ΛΙΘΙΟΥ NLGI 

2 20,20 

ΣΥΝΟΛΟ    64,89 

Σχετ. αριθµ. 3980/7-11-2013και 4027/8-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης 
∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 

5 ∆α̟άνη για την κατασκευή 3 σφραγίδων για την λειτουργία του 
Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής  της  Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3980/7-11-2013  έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 

 
82,40 
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6 
 
∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού 
εξο̟λισµού  των µηχανηµάτων και  οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

Φορτηγό ΚΗΥ  9373 168,26 

ΣΥΝΟΛΟ    168,26 

Εκχιονιστικό - λε̟ίδες ΚΗΥ 9390 371,21 

ΣΥΝΟΛΟ  371,21 

Φορτηγό  ΚΗΙ 4379 268,80 

ΣΥΝΟΛΟ  268,80 

Φορτηγό  ΚΗΥ   9376 1.326,10 

ΣΥΝΟΛΟ  1.326,10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.134,37 

 Σχετ. αριθµ. 4027/8-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού 
της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1321 

2.134,37 

7 ∆α̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή 
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υ 

ΠΟΣΟ 

Φορτηγό ΚΗΥ  9373 49,20 

ΣΥΝΟΛΟ    49,20 

Εκχιονιστικό - λε̟ίδες ΚΗΥ 9390 49,20 
ΣΥΝΟΛΟ  49,20 

Φορτηγό  ΚΗΙ 4379 196,80 

ΣΥΝΟΛΟ  196,80 

Φορτηγό  ΚΗΥ   9376 356,70 

ΣΥΝΟΛΟ  356,70 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  651,90 

Σχετ. αριθµ. 4027/8-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού 
της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

651,90 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1352 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
οικ.127741/4115/12-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη 
̟ροσφερόµενη έκ̟τωση ε̟ί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση 
τιµή ̟ώλησης του είδους, την ηµέρα ̟αράδοσής του. 
2. το σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισµού, 
3. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί α̟οτυ̟ώνονται στο σχέδιο της  διακήρυξης, 
4. τη δα̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α., η ο̟οία θα 
βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1511 και 1512. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1353 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Συντήρηση Οδικών Αξόνων», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 190.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 5385/12-11-
2013 και 5438/15-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 5-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση Οδικών Αξόνων», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 190.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών 
̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε∆Ε», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ε̟τά τοις 
εκατό (7%) στις τιµές τιµολογίου της µελέτης µε συνολική ̟ροσφορά ̟οσού 176.700 €  
µαζί µε α̟ρόβλε̟τα και αναθεώρηση. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1354 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Συντήρηση Ο.Α. (2013)», χρήσης 2013, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.400.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 5386/12-11-
2013 και 5434/15-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟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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1. Εγκρίνει το α̟ό 7-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση Ο.Α. (2013)», χρήσης 2013, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.400.000,00 € 
µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών 
̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση οκτώ τοις 
εκατό (8%) στις τιµές τιµολογίου της µελέτης µε συνολική ̟ροσφορά ̟οσού 
1.288.000,00€ για εργασίες, α̟ρόβλε̟τα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α..  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1355 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη α̟όφασης ε̟ί του διαβιβασθέντος ̟ρακτικού της αρµόδιας 
ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών 
δια̟ραγµάτευσης, στα ̟λαίσια της ανάδειξης ̟ροµηθευτή υγρών καυσίµων για τις 
ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. µε έδρα τα Οινόφυτα, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3944/8-11-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 21-10-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων 
των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης, στα ̟λαίσια του 
διενεργούµενου διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες 
των Υ̟ηρεσιών της  Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. 
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 172.572,50 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην ανάδειξη, µε την 
διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, ̟ροµηθευτή υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των 
Ν.Π.∆.∆. µε έδρα τα Οινόφυτα (̟ίνακας 7 της διακήρυξης), Π.Ε. Βοιωτίας. 
2. Κηρύσσει άγονη την δια̟ραγµάτευση για την ανάδειξη ̟ροµηθευτή υγρών 
καυσίµων για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. µε έδρα τα Οινόφυτα (̟ίνακας 7 της 
διακήρυξης), διότι δεν υ̟οβλήθηκε καµία ̟ροσφορά. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1356 

 
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1323/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάθεσης νέων δροµολογίων 
µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Βοιωτίας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 4250/12-
11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορθώνει την υ̟΄ αριθµ. 1323/7-11-2013 α̟όφασή της, ̟ερί ανάθεσης των νέων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως ̟ρος το ̟οσό της ηµερήσιας 
α̟οζηµίωσης του δροµολογίου µε α/α 22, α̟ό το εσφαλµένο 136,17 € µε Φ.Π.Α., στο ορθό 
157,68 € µε Φ.Π.Α.,   
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2. Αναθέτει τα µε α/α 36-39 νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών στον Νικόλαο 
Τσότρα, εκµισθωτή ταξί, και όχι στην Ένωση Φυσικών Προσώ̟ων Ιδιοκτητών Ταξί 
Ε̟αρχίας Λιβαδειάς, ό̟ως εκ ̟αραδροµής αναφέρθηκε στην υ̟΄ αριθµ. οικ. 4105/1-11-
2013 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας. 
3. Το συνολικό ̟οσό της ανάθεσης των νέων δροµολογίων, ύστερα α̟ό τις αλλαγές ̟ου 
̟ροηγήθηκαν, διαµορφώνεται α̟ό το εσφαλµένο 440.328,00 € µε Φ.Π.Α., στο ορθό 
444.090,50 € µε Φ.Π.Α., και κατανέµεται ανά έτος, ως εξής: 
Για το έτος 2013 ̟οσό: 187.786,84 € 
Για το έτος 2014 ̟οσό: 256.303,66 €. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1357 
 

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη α̟όφασης ε̟ί του διαβιβασθέντος ̟ρακτικού της αρµόδιας 
ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των οικονοµικών ̟ροσφορών ̟ου κατατέθηκαν στα ̟λαίσια 
της δια̟ραγµάτευσης για την ̟ροµήθεια ζωοτροφών για την ενίσχυση των ̟ληγέντων 
κτηνοτρόφων στην Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4192/11-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 5-11-2013 ̟ρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
οικονοµικών ̟ροσφορών ̟ου κατατέθηκαν στα ̟λαίσια της δια̟ραγµάτευσης για την 
̟ροµήθεια ζωοτροφών για την ενίσχυση των ̟ληγέντων α̟ό την ̟υρκαγιά της 28-29 
Αυγούστου 2013 κτηνοτρόφων στην Π.Ε. Βοιωτίας και για την ε̟ιβίωση του 
ενα̟οµείναντος ζωικού κεφαλαίου.  
2. Αναδεικνύει µειοδότες τους:  
α) ∆ηµήτριο Γώγουλα, για την ̟ροµήθεια καλαµ̟οκιού, µε ̟ροσφερόµενη τιµή 272,00 € 
ανά τόνο συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 
β) Ηλία Ζώνα, για την ̟ροµήθεια µηδικής, µε ̟ροσφερόµενη τιµή 280,00 ανά τόνο 
συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 
   

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1358 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ανάθεσης της µελέτης «Γεωτεχνική έρευνα & µελέτη οδού Ιστιαίας 
– Βουτά – ̟αράκαµψης Βουτά», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 
36.900,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 10 ̟αρ. 2.στ. του ν. 
3316/05 και του ν.3481/06. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
127853/5561/Φ.Μ./11-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή και το υ̟΄αριθµ. 4/31-10-2013 (θέµα 1ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Εύβοιας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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Εγκρίνει : 
1. την ανάθεση της µελέτης «Γεωτεχνική έρευνα & µελέτη οδού Ιστιαίας – Βουτά – 
̟αράκαµψης Βουτά», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής ̟ροεκτιµηµένης αµοιβής 36.900,00 € µε 
Φ.Π.Α., µε την διαδικασία του άρθρου 10 ̟αρ. 2 στ του ν. 3316/05, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε 
µε τον ν. 3481/06 «Ανάθεση µε δια̟ραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση σχετικής 
̟ροκήρυξης». 
2. τον φάκελο του έργου ̟ου συντάχθηκε α̟ό την ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας κατά τις 
διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν.3316/0, ̟ροκειµένου να ̟ροχωρήσει η διαδικασία της 
ανάθεσης της µελέτης. 
3. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει τον διαγωνισµό. 
4. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας να ̟ροβεί στην συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής για την αξιολόγηση των 
µελετητών, σύµφωνα µε το ν. 4024/2011, άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης» και την α̟όφαση ∆ΙΣΚΟ/Φ.18/οικ.21508 – 7/11/2011 του Υ̟ουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1359 
 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5763/12-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την κάλυψη δεσµεύσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν 
για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 
 

 ∆α̟άνες έτους 2012 ̟ου έχουν εγκριθεί α̟ό Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή το 
2012 και χρειάζονται τυ̟ική ε̟ανέγκριση για το έτος 2013 της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

 

1   ΠΟΣΟ 

Α 

Έγκριση ̟ίστωσης για έξοδα διοργάνωσης Ηµερίδας η 
ο̟οία  560,00 

  

̟ραγµατο̟οιήθηκε στη Χαλκίδα στις 7/03/2012. 
Υ̟άρχει έγκριση της Οικ. Ε̟ιτρ. Αρ. Πρακτικού 6 /8-
03-2012 /θέµα 22 /αριθ. Α̟όφασης 181 (̟ρόκειται για 
ε̟ανυ̟οβολή δικαιολογητικών ̟ληρωµής δα̟άνης 
διανυκτέρευσης οµιλητών αρ. ̟αρ.69910/14/03/2012 
του ξενοδοχείου LUSY ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕ στη 
Χαλκίδα ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0844 560,00

Β Έγκριση ̟ίστωσης για έξοδα διοργάνωσης Ηµερίδας η  510,00 
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ο̟οία 

  

̟ραγµατο̟οιήθηκε στη Θήβα  στις 4/04/2012. Υ̟άρχει 
έγκριση της Οικ. Ε̟ιτρ. Αρ. Πρακτικού 9 /28-03-2012 
/θέµα 11 /αριθ. Α̟όφασης 258(̟ρόκειται για 
ε̟ανυ̟οβολή δικαιολογητικών ̟ληρωµής δα̟άνης 
γεύµατος φιλοξενίας συµµετεχόντων στην ηµερίδα  αρ. 
̟αρ.94/04/04/2012 του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΖΑΝΕΤΟΥ στη 
Θήβα ΕΦ01073 ΚΑΕ0844 510,00

Γ 

Έγκριση ̟ίστωσης για έξοδα διοργάνωσης Ηµερίδας η 
ο̟οία  180,00 

  

̟ραγµατο̟οιήθηκε στη Θήβα  στις 4/04/2012. Υ̟άρχει 
έγκριση της Οικ. Ε̟ιτρ. Αρ. Πρακτικού 9 /28-03-2012 
/θέµα 11 /αριθ. Α̟όφασης 258(̟ρόκειται για 
ε̟ανυ̟οβολή δικαιολογητικών ̟ληρωµής δα̟άνης 
διανυκτέρευσης εισηγητών στην ηµερίδα  αρ. 
̟αρ.5132/05/04/2012  ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ   στη Θήβα ΕΦ01073 ΚΑΕ0844 180,00

∆ 

Έγκριση ̟ίστωσης για έξοδα διοργάνωσης Ηµερίδας η 
ο̟οία  500,00 

  

̟ραγµατο̟οιήθηκε στον Ορχοµενό στις 17/10/2011. 
Υ̟άρχει έγκριση της Οικ. Ε̟ιτρ. Αρ. Πρακτικού 25 /28-
09-2011 /θέµα έκτακτο 6 /αριθ. Α̟όφασης 786    
(̟ρόκειται για ε̟ανυ̟οβολή δικαιολογητικών 
̟ληρωµής δα̟άνης γεύµατος συµµετεχόντων  στην 
ηµερίδα  αρ. ̟αρ.36/17/10/2011  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΣΗΜ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ  στον Ορχοµενό ΕΦ01073 ΚΑΕ0844 500,00 

2 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια κλιµατιστικών όλων των υ̟ηρεσιών της 
̟ρώην ΝΑ Φθιώτιδας έτους 2010 ̟ου σύµφωνα µε την α̟ό 20-9-2013 
̟ορισµατική έκθεση της 26ης ∆/νσης του ΓΛΚ ̟ρέ̟ει να ̟ληρωθεί. 
ΕΦ01073 ΚΑΕ 1712 

32.644,20 

3 ∆α̟άνη για αµοιβή δικηγόρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0871 

10.000,00 

4 ∆α̟άνη για υ̟ερωριακή α̟ασχόληση υ̟αλλήλων της ΠΕ Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0511  

   8.000,00 

   

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1360 
 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5767/12-11-

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 
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Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής της Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟οσού 
2.000,00 €, στο όνοµα του Βασιλό̟ουλου Παναγιώτη, υ̟αλλήλου της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, για την ̟ληρωµή κινητής τηλεφωνίας των δικαιούχων της Π.Σ.Ε.  
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον  Κ.Α.Ε. 0826 του Ε.Φ. 01073. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2013. 
Στον ̟ροαναφερόµενο ΚΑΕ υ̟άρχει εγγεγραµµένη ̟ίστωση στον Π/Υ του 2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1361 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5768/12-11-
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  
Εγκρίνει:  
α) κατά ̟λειοψηφία την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 
4071/2012, για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως 
εξής: 
 

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

1 23η εντολή «Βελτίωση 
δρόµου Γαρδίκι – Γραµµένη 
Οξυά» 

Κ/Ξ ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ – ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ 

141.498,50 9453 

2 1η εντολή «Κατασκευή 
τοιχείου αντιστήριξης στο 
∆.∆. Μαρµάρων του ∆ήµου 
Μακρακώµης» 

Ταξιάρχης Κουτσο̟άνος 27.898,46 9771 

3 Μετατό̟ιση δικτύου ∆ΕΗ - 
«Βελτίωση δρόµου Ν.Ε.Ο. 
Μαρτίνο Λάρυµνα» 

∆Ε∆∆ΗΕ 9.158,12 9771 

4 Αγροτικός Εξηλεκτρισµός ∆Ε∆∆ΗΕ 5.667,34 9776 

 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την δα̟άνη µε α/α 3, διότι είναι 
υ̟οχρέωση της ∆.Ε.Η.. 
β. οµόφωνα, µετά α̟ό ̟ρόταση του Προέδρου, να ασκηθούν τα νόµιµα µέσα κατά της 
∆.Ε.Η., για να ε̟ανεισ̟ραχθεί το ̟οσό το ο̟οίο καταβάλλει η Π.Σ.Ε., διότι είναι 
ευθύνη της ∆.Ε.Η., και διορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», τον κ. Ευθύµιο Καραΐσκο, Νοµικό Σύµβουλο της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», ̟ροκειµένου να ̟ροβεί στις α̟αραίτητες ενέργειες.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1362 
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ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
127870/4917/12-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν και υ̟άρχει η σχετική δέσµευση για την 
αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Εύβοιας, ως κατωτέρω: 
1. την δα̟άνη για ̟ροµήθεια καυσίµων για τα οχήµατα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
µηνών Ιουνίου – Αυγούστου 2013 ̟οσών: α) 2.052,28 € µε Φ.Π.Α. (̟λέον κρατήσεων), β) 
3.274,58 € µε Φ.Π.Α. (̟λέον κρατήσεων), γ) 3.207,69 € µε Φ.Π.Α.  (̟λέον κρατήσεων) α̟ό 
την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1511 (Έγγρ. 122866/5306/31-10-13,  122870/5307/31-
10/13, 122873/5308/31-10-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
2. την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΜΕ 
121117 όχηµα (ισο̟εδωτής) της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (εξαγωγή & ε̟ισκευή τρόµ̟ας 
υδραυλικού, εξαγωγή δύο τροχών, αλυσίδες γρανάζι, αλλαγή άξονα, τσιµούχες & 
το̟οθέτηση κλ̟), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861= 934,80 € µε Φ.Π.Α.  και  
ΚΑΕ 1321= 2.401,95 € µε Φ.Π.Α. (Έγγρ. 122199/5285/30-10-13, 122194/5284/30-10-13 
∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
3. την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΜΕ 
111638 όχηµα (ισο̟εδωτής) της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (υδραυλική µ̟ουκάλα 
µαχαιριού, κατασκευή βάκτρου  κλ̟), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861= 
645,75 € µε Φ.Π.Α. και ΚΑΕ 1321 = 1.411,30 € µε Φ.Π.Α. (Έγγρ. 122190/5283/30-10-13, 
122184/5282/30-10-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
4. την δα̟άνη για οδοι̟ορικά ∆/νσης Τεχνικών Έργων µηνός Μαΐου 2013 ̟οσών: α) 
1.214,48 €  και β) 2.345,68 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 
120241/5198/24-10-13, 120244/5200/24-10-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
5. την δα̟άνη για οδοι̟ορικά τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας µηνός Οκτωβρίου 
2013 ̟οσού 956,96 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 1277/1-11-13 τµ. 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας). 
6. την δα̟άνη για ̟ροµήθεια λογισµικού για αναβάθµιση, ενηµέρωση, υ̟οστήριξη 
̟ρογραµµάτων Η/Υ “ERGOWIN-32”, “ERGO LAND”, “ERGOMETR” ̟οσού 861,00 € 
µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1723 (Έγγρ. 122216/5287/30-10-13 
∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
7. την δα̟άνη για ̟ληρωµή κοινοχρήστων της ∆/νσης ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης µηνών 
Σε̟τεµβρίου – Οκτωβρίου 2013 ̟οσού 234,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 
1512 (Έγγρ. 12167/31-10-13 ∆/νση ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης). 
8. την δα̟άνη για δηµοσίευση ̟ερίληψης ̟ροκήρυξης ̟ρόχειρου διαγωνισµού 
(ανάδειξη µειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε 
Εύβοιας) ̟οσού 135,30 €  α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0841 (Έγγρ. 
116803/4213/18-10-13 τµ. Προµηθειών). 
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9. την δα̟άνη για ̟ροµήθεια υλικών ̟ρογράµµατος λήψεως µέτρων φυτο̟ροστασίας – 
αρουροκτονίας – ακριδοκτονίας ̟οσού 2.034,00 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 
02073  ΚΑΕ 5244 (Έγγρ. 14272/4-11-13 τµ. Κτηνιατρικής). 
10. την δα̟άνη για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού (έξι 
ατόµων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) µηνός Οκτωβρίου 2013 
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0342 = 7.128,00 € και ΚΑΕ 0352= 1.957,34 €.   
11. την δα̟άνη για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού (δύο 
ατόµων οχτάµηνης διάρκειας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) 
µηνός Οκτωβρίου 2013 α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0342= 2.358,00 €  και  ΚΑΕ 
0352= 657,51 €.   
12. την δα̟άνη για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας έντεκα (11) ατόµων 
(ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΕΣ-ορισµένου χρόνου µέχρι 42 ηµεροµίσθια) για την κάλυψη ̟αροδικών 
αναγκών του ̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς µηνός Οκτωβρίου 
2013 α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0341= 2.090,66 € και  ΚΑΕ 0351= 574,11 €. 
13. την δα̟άνη για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ̟ροσω̟ικού ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί 
στις δηµόσιες υ̟ηρεσίες ̟ρακτική άσκηση (τριών ατόµων στη ∆/νση Τεχνικών Έργων) 
µηνός Οκτωβρίου 2013 α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0345 = 528,24 €  και  ΚΑΕ 
0355 = 30,33 €.    
 14. την δα̟άνη για ε̟ίδοση εγγράφου µε δικαστικό ε̟ιµελητή (ε̟ίδοση ̟ρόσκλησης 
της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών- ̟ρόσκληση συνεδρίασης Πειθαρχικού 
Συµβουλίου Εφέσεων Προσω̟ικού του υ̟εραστικού ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας Α.Ε.) ̟οσού 
46,00 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0894. 
15. την δα̟άνη για εργασία συντήρησης των κλιµατιστικών συσκευών ̟ου βρίσκονται 
στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Εύβοιας (χηµικός καθαρισµός εσωτερικών µονάδων, 
καθαρισµός φτερωτών εσωτερικών ανεµιστήρων εξωτερικών µονάδων και έλεγχο καλής 
λειτουργίας) ̟οσού 2.841,30 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0869.  
16. την δα̟άνη για οδοι̟ορικά τµ. Προσω̟ικού και Μισθοδοσίας µηνών Μαΐου, 
Ιουνίου 2013 ̟οσού 355,02 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 
126037/4812/7-11-13). 
17. την δα̟άνη για οδοι̟ορικά ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µηνών Ιουλίου έως 
Σε̟τεµβρίου 2013 ̟οσού 288,69 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 
∆.Υ/7-11-13). 
18. την δα̟άνη για ̟ροµήθεια λογισµικού για τη συντήρηση και υ̟οστήριξη 
λογισµικού της εταιρείας OTS για τις εφαρµογές : α) ∆ιαχείρισης Οικονοµικού – ΟΤS, 
β) ∆ιαχείρισης Ανθρω̟ίνων Πόρων – ΟΤS, γ) ∆ιαχείρισης Έργων – ΟΤS ̟οσού 6.580,50 
€ µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1723.  
19. την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για την ε̟ισκευή 
φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος (SHARP JAPAN CORPORATION) της ∆/νσης 
Β/θµιας Εκ̟αίδευσης α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869= 51,50 € µε Φ.Π.Α.  και 
ΚΑΕ 1329= 303,74 € µε Φ.Π.Α..  
20. την δα̟άνη εκ̟αιδευτικής ε̟ίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων των ̟αρακάτω 
σχολείων: α) Γ.Ε.Λ. Λίµνης ̟οσού 400,00 € για την 27-11-13, β) Γ.Ε.Λ. Ερέτριας ̟οσού 
300,00 € για την  29-11-13, γ) Γυµνάσιο Ιστιαίας ̟οσού 1.000,00 € για την 3-12-13, δ) 5ο  

Γυµνάσιο Χαλκίδας ̟οσού 750,00 € για την 11-12-13, ε) Γυµνάσιο Μαντουδίου ̟οσού 
350,00 € για την 11-12-13, στ) 4ο Γ.Ε.Λ. Χαλκίδας ̟οσού 750,00 € για την 12-12-13, ζ) 
Γυµνάσιο Ερέτριας ̟οσού 300,00 € για την 16-12-13, η) Γυµνάσιο Κύµης ̟οσού 450,00 € 
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για την 6-12-13 α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0821 (Έγγρ. 6548/7-11-13 τµ. ∆ια 
Βίου Μάθησης Παιδείας & Α̟ασχόλησης).     
21. την δα̟άνη για ̟ροµήθεια τεσσάρων ελαστικών για το υ̟. αριθµ. ΚΗΥ 6250 
αυτοκίνητο της Π.Ε Εύβοιας ̟οσού 495,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1321. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1363 
 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 

127872/4918/12-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν και υ̟άρχει η σχετική 
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 

 
1. δα̟άνη για την αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 2013 (̟υρκαγιές κλ̟) ̟οσού 
40.000,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 9459. 
2. δα̟άνη α̟οζηµίωσης για την α̟ο̟ληρωµή α̟αλλοτρίωσης της οδού Μαρµάρι – 
Κάρυστος µέσω Λυκορέµατος των δικαιούχων: α) κα Κρητικού Σοφία µε το ̟οσό των 
31.312,62 € και β) κα Καρυστινάκη Ελένη µε το ̟οσό των 13.421,14 €. Η δα̟άνη γα τα 
δικαστικά έξοδα είναι 512,00 €. Τα ανωτέρω ̟οσά θα βαρύνουν την ̟ίστωση του Ε.Φ 
02071 ΚΑΕ 9459.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1364 
 

ΘΕΜΑ 27ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 1320/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος (χύµα), για την 
αντιµετώ̟ιση αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2879/12-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Α. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 1320/7-11-2013 α̟όφασή της, ̟ερί έγκρισης διενέργειας 
ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος (χύµα), για 
την αντιµετώ̟ιση αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ροκειµένου να ακολουθηθούν ̟ιο συνο̟τικές 
διαδικασίες, λόγω του κατε̟είγοντος. 
Β. Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανωτέρω ̟ροµήθεια µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη ̟ροσφερόµενη τιµή ανά κιλό, 
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2. το σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισµού, 
3. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί α̟οτυ̟ώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης, 
4. τη δα̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 60.000,00 €.   
Η δα̟άνη βαρύνει το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό 
τους ΚΑΠ έτους 2013.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1365 
 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια τριών (3)  
Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών (Η/Υ), για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5769/12-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 2.000,00 € µε Φ.Π.Α., για την 
̟ροµήθεια τριών (3) ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών (Η/Υ), για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών 
της Π.Σ.Ε. στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Οι ελάχιστες τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου α̟αιτούνται, είναι: 
 
 Ε̟εξεργαστής Intel Core i5, ≥3GHz 
 Software  

 
Windows 8 64 Bit , 
Microsoft Office 2010 

 Μνήµη ≥4 GB, DDR3 1333 MHz  
 Σκληρός ∆ίσκος 500 GB, 5400 rpm  
 Κάρτα γραφικών Μνήµης 1 GB  
 Μέσα Aνάγνωσης- 

Eγγραφής 
DVD±RW Double layer, Card reader, USB2, USB3 

 ∆ικτύωση 
 

Gigabit Ethernet: 10/100/1000 Mbps  
Wireless Lan (802.11a/b/g/n) 

 Ήχος Κανάλια Ήχου:5.1  
 Πληκτρολόγιο Microsoft 
 Ποντίκι Optical, Microsoft 
 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ειδικό Φορέα 01.073 ΚΑΕ 1723. 
                                                                                     

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1366 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση αντικατάστασης, λόγω συνταξιοδότησης, µέλους της Ε̟ιτρο̟ής 
Παραλαβής υλικών, εξο̟λισµού, εργασιών και υ̟ηρεσιών για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 5771/12-
11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ανασυγκροτεί την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής υλικών, εξο̟λισµού, εργασιών και υ̟ηρεσιών 
για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Π.Σ.Ε. και αντικαθιστά 
τον υ̟άλληλο κ. Τέγο Χρήστο, Π.Ε. Γεωτεχνικών, λόγω συνταξιοδότησης, και κατό̟ιν 
κλήρωσης ̟ου διενεργήθηκε, σύµφωνα µε το α̟ό 12-11-2013 ̟ρακτικό δηµόσιας 
κλήρωσης, µε τον κ. Αγραφιώτη Παναγιώτη του Ευάγγελου, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – 
Λογιστικού Βαθµού Γ’. 
Κατά τα λοι̟ά ισχύουν η υ̟΄αριθµ. 776/8-7-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
και η υ̟΄αριθµ. 3863/26-7-2013 α̟όφαση του Αντι̟εριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1367 
 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟άνης για διαφηµιστική ̟ροβολή της συµµετοχής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση “Philoxenia 2013” στη 
Θεσσαλονίκη. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
Φ.ΣΤ/128041/1027/12-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιά Βίου Μάθησης, Α̟ασχόλησης, 
Εµ̟ορίου και Τουρισµού 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 – δέσµευση ̟ίστωσης µέχρι το ̟οσό των 2.500 € 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την διαφηµιστική ̟ροβολή της συµµετοχής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (τηλεο̟τική κάλυψη, συνεντεύξεις τύ̟ου κ.τ.λ.), στην 
τουριστική έκθεση «Philoxenia 2013», ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό 21 έως 24 
Νοεµβρίου 2013, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στη  Θεσσαλονίκη. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον φορέα 01071 ΚΑΕ 9899 «Πληρωµές για 
δράσεις Π.Σ.Ε.» 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1368 
 

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

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
125466/4091/7-11-2013 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 
Α. Εγκρίνει: 
1. την δα̟άνη ̟οσού 3.353,09 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την 

̟ληρωµή οδοι̟ορικών 14 υ̟αλλήλων των ∆/νσεων ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, Αγροτικής Οικονοµίας, του Τµήµατος 
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Μηχανολογικού Εξο̟λισµού, του Τµήµατος ΚΤΕΟ για τους µήνες Σε̟τέµβριο – 
Οκτώβριο.  

2. την δα̟άνη ̟οσού 43.095,92 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9779, για την 
̟ληρωµή του 2ου  λογαριασµού του έργου : «Α̟οκατάσταση ζηµιών αναβαθµών και 
συρµατοκιβωτίων στο χείµαρρο καρουτιανόρεµα  (ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 

3. την δα̟άνη ̟οσού 10.331,92 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9479, για την 
̟ληρωµή του 5ου λογαριασµού της µελέτης «Βελτίωση ε̟έκτασης ε̟αρχιακής οδού 
α̟ό ΝΕΟ – ΚΛΗΜΑ – ΚΑΜΠΟ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΤΕΙΧΙΟ ΠΟΤΙ∆ΑΝΕΙΑ 
(ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ). 

4. την δα̟άνη ̟οσού 804,51 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας µελανιών για την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας (ΓΚΑΒΕΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ). 

5. την δα̟άνη ̟οσού 400,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ̟υροσβεστήρων, φαρµακείων, τρίγωνα, αλυσίδες των 
οχηµάτων της Π.Ε. Φωκίδας (ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ). 

6. την δα̟άνη ̟οσού 1.210,18 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824, για την 
̟ληρωµή λογαριασµών Ο.Τ.Ε.  

7. την δα̟άνη ̟οσού 268,51 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την 
̟ληρωµή λογαριασµών ∆.Ε.Η.  

8. την δα̟άνη ̟οσού 889,23 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας µελανιών, τόνερ της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
(ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ). 

9. την δα̟άνη ̟οσού 981,49 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ειδών καθαριότητας για το ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Φωκίδας 
(ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ). 

10. την δα̟άνη ̟οσού 408,56 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1629 SKODA OKTAVIA 
(ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΕΠΕ). 

11. την δα̟άνη ̟οσού 178,35 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας σφραγίδων της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ). 

12. την δα̟άνη ̟οσού 147,60 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0843, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας καρτέλες ̟ληρωµής έργων της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ). 

13. την δα̟άνη ̟οσού 92,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0843, για την 
̟ληρωµή φωτοτυ̟ιών της Π.Ε. Φωκίδας (ΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ). 

14. την δα̟άνη ̟οσού 33.000 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0511, για την 
̟ληρωµή υ̟ερωριακής α̟ασχόλησης υ̟αλλήλων για το έτος 2013.  

15. την δα̟άνη ̟οσού 30,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας σετ καλυµµάτων για τα µ̟ροστινά καθίσµατα του ΚΗΥ 7934 
(ΤΣΑΠΛΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 

 Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 
 
Β. ∆εν εγκρίνει την δα̟άνη µε α/α 15 ̟ου αναγράφεται στην υ̟΄ αριθµ. 
125466/4091/7-11-2013 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας, 
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̟ροκειµένου να ε̟ανέλθει µε νέα αναλυτικότερη εισήγηση σε ε̟όµενη συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1369 
 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4086/11-11-

2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις δα̟άνες για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 

 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1370 
 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 874/4-11-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας, κ. Γιώτας  Γαζή, α̟ό 30-9-2013 έως 3-11-2013, ως εξής: 

 
- ∆ευτέρα 30/9/2013 Λαµία – Περιφερειακό Συµβούλιο 
- Τετάρτη 2/10/2013 Αθήνα – συνάντηση µε Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ 
- Τετάρτη 9/10/2013 Αθήνα – συνάντηση µε Υ̟. Εσωτερικών 
- ∆ευτέρα 21/10/2013 Λαµία – Ηµερίδα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
- Πέµ̟τη 24/10/2013 Λαµία – Περιφερειακό Συµβούλιο 
- Παρασκευή 25/10/2013 – Λιδορίκι – Αλ̟οχώρι – Πενταγιοί 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 5ος λογαριασµός του έργου: 
«Αναβάθµιση του 1ου Γυµνασίου 
Καρ̟ενησίου της Ν. Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9459 

CC PERIGRAMMA 67.076,89€ 

2 Προγραµµατική σύµβαση του 
έργου: «Ανάδειξη του φαραγγιού 
Πάντα Βρέχει του Νοµού 
Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9459 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ 
22.140,00€ 
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- Κυριακή 27/10/2013 – Ευ̟άλιο 
- ∆ευτέρα 28/10/2013 – Κονιάκο 
- Πέµ̟τη 31/10/2013 – Αθήνα συνάντηση µε Υ̟. Αγροτ. Ανά̟τυξης,  
- 2/11/2013 συνάντηση µε ∆ΙΑΖΩΜΑ, Κυριακή 3/11/2013 ε̟ιστροφή. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1371 

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

Περικλής Καραΐσκος 
Γεώργιος Πα̟αργύρης 
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 
Θωµάς Τουσιάδης 
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