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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 7ης   Νοεµβρίου  2013 
          Αριθµός Πρακτικού 31 

  

                                                                                                  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 7 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 10:30 ̟.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. 1839/4-
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 30/24-10-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θήβας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη αιτήσεως αναιρέσεως της υ̟’ αριθµ. 1587/2013 α̟οφάσεως του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη α̟όφασης ̟ερί ανάκλησης της υ̟΄αριθµ. 923/29-7-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε τον διαγωνισµό του έργου: «Άρση ε̟ικινδυνοτήτων 
και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ̟ρανών σε τµήµα της Ε.Ο. Άµφισσας – 
Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή 
θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», 
Π.Ε. Εύβοιας (εξ΄αναβολής).  
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ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής – αίτησης ακύρωσης στο 
Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας, (Π.Ε. Βοιωτίας). 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Οδός Προκό̟ι – Πήλι 
Φυτοτεχνικές εργασίες», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 96.500,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή Ε.Ο.  
Άµφισσας – Λιδωρικίου (α̟ό Αγία Ευθυµία έως διασταύρωση νέων φυλακών)». 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την 
κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των 
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, έτους 2013», ̟ροϋ̟ολογισµού 
40.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Το̟οθέτηση στηθαίων ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Αγδίνες – Πα̟άδες», 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση ε̟αρχιακού 
δρόµου ̟ρος ∆ιχώρι», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικών αξιολόγησης και ανάθεση της µελέτης: «Ολοκλήρωση 
µελετών (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ) α̟ό την χ.θ. 3+200 έως ̟έρας 
έργου: ‘’ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙ∆ΗΨΟΥ Ν.Α. Εύβοιας’’»,  ̟ροϋ̟ολογισµού 
36.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή οδού α̟ό 
διασταύρωση Ε.Ο. Στενή – Στρό̟ωνες ̟ρος Μετόχι – Μετόχι (χ.θ. 10+000 έως χ.θ. 
16+000), Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της µελέτης: «Βελτίωση οδού Αµφίκλεια 
– Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 3ης ̟αράτασης της συµβατικής ̟ροθεσµίας της µελέτης του έργου: 
«Τεχνική µελέτη για την ε̟ισκευή, συντήρηση, βελτίωση των εγκαταστάσεων, 
κατασκευή οικίσκων και δικτύου ̟υρόσβεσης, εξο̟λισµός στις κατασκηνώσεις Α΄ και Β΄ 
Καµένων Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή του διατροφικού ε̟ιδόµατος  
νεφρο̟αθών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού της 
̟ροµήθειας α΄φάσης: «Προµήθεια συσκευασµένου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης ανάθεσης εργασιών υ̟οστήριξης υ̟οσυστηµάτων των 
εφαρµογών του Back Office (Οικονοµικού - Τεχνικών Έργων – ∆ιοίκησης) και των 
Κάθετων ∆ράσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Α̟οκατάσταση ασφαλτοτά̟ητα στον 
ε̟αρχιακό δρόµο Καλα̟όδι – Έξαρχος», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.553,78 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση ∆ρόµου 
Χρύσω – Άγιος ∆ηµήτριος», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 780.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση οδού Αφράτι – 
Πισσώνας», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Ολοκλήρωση εγκιβωτισµού χειµάρρου Χόλιανης ∆υτικής Φραγκίστας», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή αναβαθµού 
εντός της κοίτης του Γοργο̟όταµου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων 
α̟ορροής όµβριων υδάτων στον ε̟αρχιακό δρόµο ̟ρος Αγ. Ι. Θεολόγο Θερµο̟υλών», 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή άµεσων έργων 
αντιµετώ̟ισης κατα̟τώσεων – κατολισθήσεων ε̟ί της οδού Στόµιο – διασταύρωση µε 
ε.ο. Οξύλιθος – Πλατάνα (στην  ̟εριοχή α̟ό χ.θ. 0+650 έως χ.θ. 1+000)», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρέντη – Κρυονέρι – Παλαιοκατούνα», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Α̟οκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος ε̟αρχιακού δρόµου σε Λιλαία – 
Πολύδροσο – Ε̟τάλοφο», Π.Ε. Φωκίδας (µε υ̟έρβαση κατά 6.286,61 € µε Φ.Π.Α. του 
̟οσού της σύµβασης). 
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
̟ροµήθεια και µεταφορά άλατος, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ασφάλιση οχηµάτων, 
σκάφους και µηχανηµάτων έργου της  Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1162/29/14-10-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση 11ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριµήνου, έτους 2013, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος καθώς και των σχετικών ̟ινάκων του Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης (Ο.Π.∆.). 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.), ̟ου αφορά 
τον Προϋ̟ολογισµό έτους 2014, Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. καθώς  και του Συνο̟τικού   
Πίνακα Τριετή Π/Υ 2014-2015-2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις, ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτο̟οιητικού Πίνακα Εργασιών 
του έργου: «Κατασκευή γη̟έδου 5x5 στο ∆.∆. Οµβριακής», Π.Ε. Φθιώτιδας (µε 
υ̟έρβαση κατά 4.545,65 € µε Φ.Π.Α. του ̟οσού του συµφωνητικού). 
   
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση διενέργειας ενός ανοιχτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια υγρών καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης) και λι̟αντικών για τις 
ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 612.540,00€ µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια ενός 
̟ιστο̟οιηµένου οργάνου µέτρησης (µετρητής ροής)  – ελέγχου της ̟αρεχόµενης 
̟οσότητας αερίων καυσίµων α̟ό τα ̟ρατήρια υγρών καυσίµων, στο ̟λαίσιο των 
̟ροβλε̟όµενων ̟εριοδικών ελέγχων Μέτρων και Σταθµών ̟ου διενεργεί η ∆/νση 
Ανά̟τυξης Π.Ε. Φθιώτιδας.   
 
ΘΕΜΑ 43ο: Εξέταση ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής - έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής 
αξιολόγησης ενστάσεων και ̟ροσφυγών του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ̟ροµήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύ̟ωσης, Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 24.131,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 44ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση 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.. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση κατανοµής της αδιάθετης ε̟ιχορήγησης της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας, των ετών 2011 & 2012, στα ̟ιστο̟οιηµένα Προνοιακά Ιδρύµατα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟ανών και διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση ̟ρακτικών της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δικαιολογητικών και εγγράφων νοµιµο̟οίησης του ε̟ιλεγέντος 
αναδόχου για την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης: «Συµ̟ληρωµατικές µελέτες για την 
κατασκευή δικτύων ύδρευσης Σέτα - Μανίκια»,  ̟ροϋ̟ολογισµού 1.200.000,00 €, 
σύµφωνα µε τον Ν. 3316/05 και τις Υ̟ουργικές Α̟οφάσεις ̟ου εκδόθηκαν σε 
εφαρµογή του. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1253/24-10-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση 
του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α... 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανέγερση 24ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Χαλκίδας µε Νη̟ιαγωγείο», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι 
- Καρδίτσα, τµήµα Ν. Μοναστήρι – όρια Ν. Καρδίτσας - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ». 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση σύναψης Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Λαµίας για την ̟ραγµατο̟οίηση εξετάσεων 
«αδειοδότησης» τεχνικών και µετα̟οιητικών δραστηριοτήτων, µε την ο̟οία ̟αρέχεται 
το δικαίωµα σε φυσικά ̟ρόσω̟α να ασκούν συγκεκριµένη ε̟αγγελµατική 
δραστηριότητα. 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση µετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής 
Καραΐσκος, Γεώργιος Πα̟αργύρης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς 
Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος (α̟οχώρησε µετά τη συζήτηση του 5ου θέµατος) και Λάµ̟ρος 
Τσιτσάνης (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Ταξιάρχη Σκλα̟άνη). Α̟ό την συνεδρίαση, αν 
και κλήθηκαν νόµιµα α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, ο ο̟οίος 
ανα̟ληρώθηκε ως ανωτέρω, και Θωµάς Τουσιάδης, 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. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στ. 
Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε΄, ̟ου ορίσθηκε γραµµατέας της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών, 
2. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
3. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
4. Φωτούλα Σφήκα, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοίκησης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Με την έναρξη της συνεδρίασης τέθηκε α̟ό τους κ.κ. Περιφερειακούς Συµβούλους 
Αναστάσιο Χρονά, Περικλή Καραΐσκο και Παναγιώτη Παρχαρίδη το ζήτηµα της 
καθυστέρησης στις ̟ληρωµές των δεδουλευµένων του ̟ρώτου τριµήνου του 2013 του 
συνόλου του ̟ροσω̟ικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ου έχει α̟ασχολήσει 
ξανά την Ε̟ιτρο̟ή.  
Ύστερα α̟ό αίτηµα της ̟λειοψηφίας των µελών της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και 
µ̟ροστά στον κίνδυνο να µαταιωθεί η συνεδρίαση κλήθηκε και ̟αραβρέθηκε στην 
συνεδρίαση ο Αντι̟εριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας, κ. Θωµάς Στάϊκος, στον ο̟οίο είχε 
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ανατεθεί η διευθέτηση του ̟ροβλήµατος µε τη µεσολάβησή του στο αρµόδιο Υ̟ουργείο, 
̟ροκειµένου να µεταφέρει στην Ε̟ιτρο̟ή τις εξελίξεις σχετικά µε την κατάθεση 
τρο̟ολογίας ̟ου θα ρυθµίζει νοµοθετικά το ̟ρόβληµα της µη καταβολής των 
οφειλούµενων χρηµάτων στους εργαζόµενους, αλλά και τους Περιφερειακούς 
Συµβούλους της Στερεάς Ελλάδας.  
Κατό̟ιν τηλεφωνικής ε̟ικοινωνίας του κ. Αντι̟εριφερειάρχη µε ̟αράγοντες του 
Υ̟ουργείου, α̟ό την ο̟οία δια̟ιστώθηκε ότι καµία εξέλιξη δεν σηµειώθηκε ε̟ί του 
θέµατος, και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή  

 
   α̟οφάσισε οµόφωνα  

να συνεδριάσει, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι εάν δεν δοθούν α̟αντήσεις µέχρι τις 15 
Νοεµβρίου ̟ου θα είναι η ε̟όµενη συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής, θα αναστείλει τη 
λειτουργία της. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1276 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 30/24-10-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 30/24-10-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1277 
 

ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θήβας. 

 
Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη αιτήσεως αναιρέσεως της υ̟’ αριθµ. 1587/2013 α̟οφάσεως του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3911/21-10-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας και το υ̟΄αριθµ. 
Τ.Τ. 118774/996/29-10-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας, 
αίτηση αναιρέσεως της υ̟. αριθ. 1587/2013 α̟όφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πειραιά. 
 

 Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1278 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη α̟όφασης ̟ερί ανάκλησης της υ̟΄αριθµ. 923/29-7-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε τον διαγωνισµό του έργου: «Άρση ε̟ικινδυνοτήτων 
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και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ̟ρανών σε τµήµα της Ε.Ο. Άµφισσας – 
Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, η συζήτηση του ο̟οίου αναβλήθηκε στη 
συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής στις 14 Οκτωβρίου, ̟ροκειµένου να ζητηθεί η γνωµοδότηση 
της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ 
αριθµ. οικ. 109613/4206/27.09.13 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας 
µε τα συνηµµένα του, ήτοι τα υ̟΄αριθµ. 3 και 4 ̟ρακτικά της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού, 
τις ενστάσεις των «ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.» και «ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» κατά του 3 
̟ρακτικού, καθώς και την υ̟΄αριθµ. Τ.Τ. 116117/974/29-10-2013 γνωµοδότηση του 
Νοµικού Συµβούλου της Π.Σ.Ε. κ. Ευθ. Καραΐσκου, µε την ο̟οία ̟ροτείνεται η µερική 
ή η ολική - κατά ̟ερί̟τωση - ανάκληση της α̟όφασης 923/2013 της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος Πρακτικού. 

Στη συνέχεια ̟αρείχε διευκρινίσεις α̟ό ̟λευράς υ̟ηρεσίας ο κ. Χρήστος 
∆ηµητρέλος, ενώ ε̟ί του θέµατος το̟οθετήθηκαν και οι ενιστάµενοι εκ̟ρόσω̟οι των 
εργολη̟τικών ε̟ιχειρήσεων «Χαράλαµ̟ος Φ. Ψύχας», «Ηρακλής Α.Ε.» και «Ιωάννης Σ. 
Αθανασίου». 

Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της ε̟ιτρο̟ής και την δήλωση 
του κ. Αναστάσιου Χρονά, ότι “εµµένουµε στην βασιµότητα της ενστάσεως του Ιωάννη 
Αθανασίου, να αναζητηθούν τα αίτια του λάθους και φυσικά τυχόν ευθύνες των υ̟ηρεσιών της 
Π.Ε. Φωκίδας, εάν υ̟άρχουν”, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή  
 
A. α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ια̟ιστώνει ότι δεν υφίσταται λόγος ανάκλησης της 923/2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, διότι δεν ̟ροσκοµίστηκαν νεότερα στοιχεία ̟ου θα 
δικαιολογούσαν την νόµιµη ανάκληση.  
2. Εµµένει στην 923/2013 α̟όφασή της, µε την ο̟οία δέχεται την ένσταση  της 
Εργολη̟τικής Ε̟ιχείρησης «Ιωάννης Σ. Αθανασίου», α̟οκλείει όλους τους λοι̟ούς 
µετέχοντες στον διαγωνισµό και κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας στην 
Εργολη̟τική Ε̟ιχείρηση «Ιωάννης Σ. Αθανασίου», µε ̟οσοστό έκ̟τωσης δώδεκα ε̟ί 
τοις εκατό (12%). 
3. Α̟ορρί̟τει τις υ̟οβληθείσες ενστάσεις, διότι η υφιστάµενη νοµοθεσία δεν ̟ροβλέ̟ει 
ενστάσεις κατά α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής να υ̟οβάλλονται και να 
εξετάζονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Ενστάσεων µε βάση την ̟ροδικαστική διαδικασία. 
Β. α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
4. Προτείνει να ελεγχθούν οι τεχνικές υ̟ηρεσίες Φωκίδας και να δια̟ιστωθούν οι λόγοι 
̟ου υ̟έβαλαν σε κό̟ο και έξοδα αναδόχους ̟ου α̟οκλείστηκαν µε την 923/2013 
α̟όφαση της Ο.Ε., µειοψηφούντος του κ. Κωνσταντίνου ∆ασκαλό̟ουλου. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1279 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή 
θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
113589/3820/9-10-2013 και 123740/4196/1-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε., καθώς την α̟ό 22-10-2013 ̟ροσθήκη στο ̟ρακτικό Νο 1 της 
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Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του έργου (υ̟ηρεσίας) του 
θέµατος ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι “α̟ό την αρχή ήµασταν αντίθετοι µε αυτού του είδους τον 
̟ρογραµµατισµό τουριστικής ̟ροβολής της Περιφέρειας, ̟έρα και έξω α̟ό ό̟οιο κεντρικό 
σχεδιασµό, µε την µορφή ενός ορισµένου ̟ρογράµµατος, χωρίς εξασφαλισµένη συνέχεια και 
̟ροο̟τική. Χωρίς εξασφάλιση των συµφερόντων των αυτοα̟ασχολούµενων του κλάδου. 
Ε̟ανέρχεται για συνολική συζήτηση το θέµα, χωρίς ̟ροηγουµένως να δοθούν ε̟αρκείς εξηγήσεις 
για το ̟ώς θα αξιολογηθούν τα γνωστά εξώδικα. Χωρίς να δοθούν εξηγήσεις για σοβαρά ζητήµατα 
̟ου είχαν αναδειχτεί σε ̟ροηγούµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. Πώς 
α̟οδεικνύεται η ̟αραδροµή στην αναγραφή της ηµεροµηνίας. Πώς ξε̟ερνιέται το ζήτηµα της 
χαµένης ̟ροθεσµίας για την α̟άντηση στην ένσταση. Πώς µεθοδεύτηκε η υ̟οχρεωτική 
αξιο̟οίηση των α̟όψεων ΜΑΧΑ και ̟οιος εγγυάται την ορθότητά τους και φυσικά την σχέση 
τους µε τον νόµο. Πώς συµ̟ληρώθηκε, αν θέλετε, διορθώθηκε το ε̟ίµαχο ̟ρακτικό της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. Πώς τεκµηριώνονται οι δυσκολίες στην συνεδρίαση της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού και της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. Γι΄αυτό θέλουµε να εκφράσουµε τις διαφωνίες µας, 
τόσο ε̟ί της ουσίας, όσο και ε̟ί της διαδικασίας. Ζητάµε την υ̟εύθυνη γνώµη της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας. Α̟αιτούµε µέτρα για τα λάθη ̟ου έκαναν οι υ̟ηρεσίες µας. Καταψηφίζουµε”. 

Ε̟ί του θέµατος το̟οθετήθηκαν οι δικηγόροι της εταιρείας «NEXT COM A.E.» 
κ.κ. Νάσης και Τάτσης, οι ο̟οίοι κατέθεσαν στην Ε̟ιτρο̟ή δύο σχετικά υ̟οµνήµατα, 
καθώς και η δικηγόρος της εταιρείας «BOLD OGILVY & MATHER A.E.E.» κα Τε̟έλου. 
Μετά τις το̟οθετήσεις των δικηγόρων και την ανταλλαγή α̟όψεων µεταξύ των µελών 
της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, µε  ̟ρόταση του Προέδρου ̟ου έγινε οµόφωνα α̟οδεκτή,  
διεκό̟η η συνεδρίαση. 

Με την ε̟ανέναρξη της συνεδρίασης και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η 
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος, ώστε κάθε ενδιαφερόµενος να καταθέσει στην Ε̟ιτρο̟ή 
υ̟όµνηµα µε τις α̟όψεις του µέχρι την Παρασκευή, 15 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 
µ.µ., µε α̟οδεικτικό ̟αραλαβής, ̟ροκειµένου στη συνέχεια να διαβιβαστεί για ̟αροχή 
γνωµοδότησης ο ̟λήρης φάκελος του θέµατος στην Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1280 
 

Σ΄αυτό το σηµείο α̟οχώρησε α̟ό την αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Κωνσταντίνος 
∆ασκαλό̟ουλος. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», 
Π.Ε. Εύβοιας (εξ΄αναβολής).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη την υ̟΄αριθµ. Τ.Τ. 
118767/995/29-10-2013 γνωµοδότηση της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. και το υ̟’ αριθµ. 
115911/4933/Φ.ΕΡΓΟΥ/16-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, καθώς και το υ̟΄αριθµ. 4508/15-10-2013 έγγραφο της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο 
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τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆εν εγκρίνει την 1η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», 
Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.900.000,00 € µε Φ.Π.Α., λόγω αναντιστοιχίας του 
φυσικού αντικειµένου και της εισήγησης για την 1η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση του 
έργου, καθώς δεν ̟ροκύ̟τει ότι υ̟ήρχαν εργασίες µη ̟ερατωθείσες, ώστε να συναφθεί 
η 1η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1281 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής – αίτησης ακύρωσης στο 
Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας, (Π.Ε. Βοιωτίας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3913/21-10-
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  
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ.6, Νοµικό Σύµβουλο της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι 
σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροκειµένου να 
̟αραστεί στο Ε΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας, στην δικάσιµο της 22-01-2014 
ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, για να α̟οκρούσει την α̟ό 7-9-2008 αίτηση 
ακύρωσης - ̟ροσφυγή  του Σ̟υρίδωνος Αισώ̟ου του Νικολάου και της Βαρβάρας 
κατά της αριθµ. 1848/2007 α̟όφασης του ̟ρώην Νοµάρχη Βοιωτίας, ̟ερί 
ε̟ανε̟ιβολής αναγκαστικής α̟αλλοτρίωσης σε ακίνητο του αιτούντος, συντάσσοντας 
̟ροτάσεις, ̟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 δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση, γραµµάτιο ̟ροείσ̟ραξης του ∆.Σ.Λ., εισφορές και 
τέλη µε βάση το άρθρο 61 ̟αρ. 1 του Ν.4194/2013 και λοι̟ά έξοδα, ορίζονται στο 
συνολικό ̟οσό των 1.500 €.   

 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1282 
  
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Οδός Προκό̟ι – Πήλι 
Φυτοτεχνικές εργασίες», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 96.500,00 € (εξ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
80729/3899/Φ.ΕΡΓΟΥ/9-7-2013 και 117493/5016/Φ.ΕΡΓΟΥ/18-10-2013 έγγραφα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/11-6-2013, 1α/28-6-2013 και 2/5-7-2013 ̟ρακτικά της 
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Οδός Προκό̟ι – Πήλι Φυτοτεχνικές εργασίες», 
Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 96.500,00 €, ̟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 «ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ̟έντε τοις 
εκατό (5,00%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1283 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 3747/23-10-
2013, 3858/29-10-2013 και 3868/30-10-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 1ος λογαριασµός του έργου 
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη 

θέση Νερόλυµος του ∆ήµου 
Αγράφων» 
Κ.Α.Ε. 9459 

Τράντος Οδυσσέας 1.020,00€ 

2 2ος λογαριασµός του έργου 
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη 

θέση Νερόλυµος του ∆ήµου 
Αγράφων» 
Κ.Α.Ε. 9459 

Τράντος Οδυσσέας 54.779,98€ 

3 2ος λογαριασµός του έργου  έργου 
«Μελέτη έργου ̟ροστασία ̟ρανών 

ε̟αρχιακού οδικού δικτύου 
Καρ̟ενήσι-Προυσσός» 

Κ.Α.Ε. 9453 

ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.-
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ

Σ Ν.ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ-
ΚΙΣΣΑΣ 

Β.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

16.808,43€ 

4 2ος λογαριασµός του έργου  έργου 
«Κτηριακές εγκαταστάσεις ε̟έκτασης  

Γ.Ν. Καρ̟ενησίου» 
Κ.Α.Ε. 9475 

Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε. 167.834,96€ 
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9 4ος λογαριασµός του έργου 
«∆ια̟λατύνσεις, τεχνικά και 

ασφαλτ/ση δρόµου ε̟αρχιακού 
οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι - Γαύρος» 

Κ.Α.Ε. 9459 

Κωνσταντίνος Τράντος 
& Οδυσσέας Τράντος 

Ο.Ε. 
51.500,00€ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1284 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή Ε.Ο.  
Άµφισσας – Λιδωρικίου (α̟ό Αγία Ευθυµία έως διασταύρωση νέων φυλακών)». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
118258/5351/23-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, και την υ̟΄αριθµ. 5408/18-10-2013 σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Π.Σ.Ε., τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συνολικής ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του 
έργου: «Κατασκευή Ε.Ο.  Άµφισσας – Λιδωρικίου (α̟ό Αγία Ευθυµία έως διασταύρωση 
νέων φυλακών)» µέχρι 25-1-2014 και το ̟ροεκτιµώµενο ̟οσό αναθεώρησης, ύψους 
30.000 €. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1285 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την 

5 8ος λογαριασµός του έργου «Οδός 
Βαρβαριάδα Άγραφα Ν.Α. 

Ευρυρτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9453 

Κ/Ξ Χατζηγάκης 
Τεχνική Α.Ε.-∆οµική 

Άρτας Α.Τ.Ε. 
350.000,00€ 

6 9ος λογαριασµός του έργου «Οδός 
Βαρβαριάδα Άγραφα Ν.Α. 

Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9453 

Κ/Ξ Χατζηγάκης 
Τεχνική Α.Ε.-∆οµική 

Άρτας Α.Τ.Ε. 
300.000,00€ 

7 8ος λογαριασµός του έργου  έργου 
«Οδός ∆οµνίστα Ροσκά Πάντα Βρέχει 

Όρια Νοµού Ν.Α. Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9453 

ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 197.246,75€ 

8 4ος λογαριασµός του έργου  έργου 
«Άρση κατα̟τώσεων Α̟οκατάσταση 

τεχνικών και ασφαλτ/ση δρόµου 
∆ι̟όταµα-Χελιδόνα» 

Κ.Α.Ε. 9479 

ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. 168.767,29€ 
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κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των 
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, έτους 2013», ̟ροϋ̟ολογισµού 
40.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
118835/4368/22-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄ αριθµ. 3/22-10-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το 
εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού έτους 2013», 
̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 €, ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, ̟ου ̟ροσκόµισε η µοναδική συµµετέχουσα στον εν λόγω διαγωνισµό 
εταιρεία, ήτοι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΊΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ Α.Ε)», ̟ου εδρεύει 
στην Αθήνα (ΑΠΕΛΛΟΥ 1, 101188 ΑΘΗΝΑ). 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΊΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε)», ̟ροκειµένου να ̟ροχωρήσει η διαδικασία στην 
υ̟ογραφή της σύµβασης αντί του ̟οσού των 39.898,00 €,  συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1286 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Το̟οθέτηση στηθαίων ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2580/22-10-
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 τα υ̟΄αριθµ. 1/8-10-2013 και 1α/15-10-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Το̟οθέτηση στηθαίων ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € 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 «ΤΡΑΝΤΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση έξι τοις 
εκατό (6,00%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1287 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Αγδίνες – Πα̟άδες», 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
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99889/4716/Φ.Ε./21-10-2013 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: «Οδός Αγδίνες – Πα̟άδες», Π.Ε. 
Εύβοιας, κατά (4) µήνες, αρχοµένης α̟ό τον µήνα Α̟ρίλιο του 2014 έως και τον Ιούλιο 
του 2014 , ήτοι µέχρι 31-7-2014, σύµφωνα µε την εισήγηση της υ̟ηρεσίας.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1288 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση ε̟αρχιακού 
δρόµου ̟ρος ∆ιχώρι», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
119610/4655/23-10-2013 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 την ̟αράταση της ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση ε̟αρχιακού δρόµου ̟ρος 
∆ιχώρι», Π.Ε. Φωκίδας, µέχρι 30-8-2014 µε αναθεώρηση για τις εργασίες της 
οδοστρωσίας (κατασκευή βάσης) και ασφαλτικών εργασιών σε µήκος 1650,00 µ., και τις 
̟ροβλε̟όµενες εργασίες του κεφαλαίου της σήµανσης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1289 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικών αξιολόγησης και ανάθεση της µελέτης: «Ολοκλήρωση 
µελετών (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ) α̟ό την χ.θ. 3+200 έως ̟έρας 
έργου: ‘’ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙ∆ΗΨΟΥ Ν.Α. Εύβοιας’’»,  ̟ροϋ̟ολογισµού 
36.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
118528/5060/Φ.Μ./24-10-2013 έγγραφο της Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει το α̟ό 24-10-2013 ̟ρακτικό αξιολόγησης της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για 
την ανάθεση, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 10 ̟αρ. 2.στ του ν.3316/05, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε τον ν.3481/06, της µελέτης «Ολοκλήρωση µελετών (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ – 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ) α̟ό την χ.θ. 3+200 έως ̟έρας έργου: ‘’ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙ∆ΗΨΟΥ Ν.Α. Εύβοιας’’»,  ̟ροϋ̟ολογισµού 36.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 
2. Αναθέτει την ̟αρα̟άνω µελέτη στον µελετητή: «Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. µε διακρ. τίτλο "ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Ε.», ο ο̟οίος 
διαθέτει τα τυ̟ικά και ουσιαστικά ̟ροσόντα και κατέθεσε την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό 
οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά ̟ροσφέροντας το µεγαλύτερο ̟οσοστό έκ̟τωσης, ήτοι 
1,47 %. 
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Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, δηλώνοντας ότι “το ̟οσοστό έκ̟τωσης (1,47%) είναι ιδιαίτερα 
̟ροκλητικό για διαγωνισµό µελέτης” και ζήτησε “να αναρωτηθούµε γιατί δεν µ̟ορούσε να γίνει 
α̟ό τις τεχνικές υ̟ηρεσίες της Περιφέρειας”. Συνεχίζοντας ο κ. Χρονάς εί̟ε ότι “υ̟άρχει 
ζήτηµα µε την στελέχωση των τεχνικών υ̟ηρεσιών και µε την δηµιουργία δυνατότητας να 
ε̟εξεργαζόµαστε µελέτες στο ε̟ί̟εδο της υ̟ηρεσίας, τουλάχιστον α̟λές…Να εκφράσει γνώµη η 
υ̟ηρεσία, το ΤΕΕ και το σωµατείο εργαζοµένων στην Περιφέρεια…” και ̟ρότεινε 
ε̟ανα̟ροκήρυξη. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1290 
 
ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή οδού α̟ό 
διασταύρωση Ε.Ο. Στενή – Στρό̟ωνες ̟ρος Μετόχι – Μετόχι (χ.θ. 10+000 έως χ.θ. 
16+000), Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
34181/1608/Φ.Ε./18-10-2013 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, µε αναθεώρηση, της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή οδού 
α̟ό διασταύρωση Ε.Ο. Στενή – Στρό̟ωνες ̟ρος Μετόχι – Μετόχι (χ.θ. 10+000 έως χ.θ. 
16+000), Π.Ε. Εύβοιας, µέχρι 31-12-2013. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “το ανωτέρω έργο µέχρι 
σήµερα κόστισε 800.000 € ̟αρα̟άνω α̟ό τα ̟ροβλε̟όµενα και χρειάζεται άλλα 210.000 €, 
γεγονός ̟ου ̟ρέ̟ει να εξηγηθεί ε̟αρκώς α̟ό τον µελετητή. Ήταν να ̟αραδοθεί τον 4/2008 και 
µέχρι σήµερα ̟ήρε τρεις (3) ̟αρατάσεις λόγω ρυθµού χρηµατοδότησης”. Ζήτησε, τέλος, “να 
δοθούν εξηγήσεις για το τι κάναµε εµείς”.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1291 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της µελέτης: «Βελτίωση οδού Αµφίκλεια 
– Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
120714/11265/25-10-2013 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 119.745,45 €, συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης   
αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Βελτίωση οδού 
Αµφίκλεια – Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε “να αιτηθεί η οικονοµική συµβολή 
των ιδιοκτητών του χιονοδροµικού”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1292 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 3ης ̟αράτασης της συµβατικής ̟ροθεσµίας της µελέτης του έργου: 
«Τεχνική µελέτη για την ε̟ισκευή, συντήρηση, βελτίωση των εγκαταστάσεων, 

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ7ΛΗ-8ΙΞ



 16 

κατασκευή οικίσκων και δικτύου ̟υρόσβεσης, εξο̟λισµός στις κατασκηνώσεις Α΄ και Β΄ 
Καµένων Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
120701/11260/25-10-2013 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 3η ̟αράταση της συµβατικής ̟ροθεσµίας της µελέτης του έργου: «Τεχνική 
µελέτη για την ε̟ισκευή, συντήρηση, βελτίωση των εγκαταστάσεων, κατασκευή 
οικίσκων και δικτύου ̟υρόσβεσης, εξο̟λισµός στις κατασκηνώσεις Α΄ και Β΄ Καµένων 
Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι 
µέχρι 27 - 12 - 2013. 
                     

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1293 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή του διατροφικού ε̟ιδόµατος  
νεφρο̟αθών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3763/23-10-
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 την δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 7.964,00 €, για ̟ληρωµή του διατροφικού 
ε̟ιδόµατος 22 νεφρο̟αθών της Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον µήνα Οκτώβριο 2013, στον 
Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 2713. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1294 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
121046/4529/25-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. το α̟ό 25-10-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α., ο ο̟οίος α̟έβη άγονος, 
2. την ε̟ανάληψή του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης ̟ου 
έχουν εγκριθεί  µε την υ̟΄αριθµ. 1037/4-9-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
Π.Σ.Ε. 
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Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς και ζήτησε να σταµατήσει η εργολαβία και να ̟ροσληφθούν µόνιµοι 
εργαζόµενοι µε ̟λήρη δικαιώµατα“. Τόνισε, τέλος, ̟ως δεν συµφωνεί µε την 
ε̟ανα̟ροκήρυξη του διαγωνισµού. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1295 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού της 
̟ροµήθειας α΄φάσης: «Προµήθεια συσκευασµένου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
117599/11075/21-10-2013 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:  
1) το υ̟΄αριθµ. 1/17-10-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού της ̟ροµήθειας α΄ 
φάσης: «Προµήθεια συσκευασµένου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων, 
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών µε τους ̟αρακάτω συµµετέχοντες:  
1. ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Α.Ε.  
2. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ Α.Ε.   
3. ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ 
4. ΠΡΟΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1296 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης ανάθεσης εργασιών υ̟οστήριξης υ̟οσυστηµάτων των 
εφαρµογών του Back Office (Οικονοµικού - Τεχνικών Έργων – ∆ιοίκησης) και των 
Κάθετων ∆ράσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5370/24-10-
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 
Εγκρίνει τη δα̟άνη ̟οσού 20.000 € για την α̟ευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη 
της εκτέλεσης εργασιών ε̟ιτό̟ιας καθηµερινής υ̟οστήριξης των εφαρµογών του BACK 
OFFICE και των Κάθετων ∆ράσεων των ∆/νσεων Οικονοµικού ∆ιοικητικού, Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε λήψη ̟ροσφορών. 
Η εν λόγω υ̟οστήριξη θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους και η δα̟άνη θα βαρύνει τον 
Π/Υ της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και τον ΚΑΕ 0871 του Φορέα 073. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρέ̟ει να το αναλάβει το τµήµα 
̟ληροφορικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1297 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Α̟οκατάσταση ασφαλτοτά̟ητα στον 
ε̟αρχιακό δρόµο Καλα̟όδι – Έξαρχος», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.553,78 € 
µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΕ 
106188/9771/17-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση ασφαλτοτά̟ητα στον ε̟αρχιακό 
δρόµο Καλα̟όδι – Έξαρχος», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.553,78 € µε Φ.Π.Α., 
µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1298 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση ∆ρόµου 
Χρύσω – Άγιος ∆ηµήτριος», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 780.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2483/29-10-
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: «Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση ∆ρόµου Χρύσω – Άγιος 
∆ηµήτριος», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 780.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1299 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση οδού Αφράτι – 
Πισσώνας», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
98498/4627/Φ.Έργου/21-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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 την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση οδού Αφράτι – Πισσώνας», 
Π.Ε. Εύβοιας, κατά οκτώ (8) µήνες, ήτοι µέχρι 31-03-2014. 
Ο κ. Χρονάς κατέθεσε τα ̟αρακάτω στοιχεία, ̟ροκειµένου να “εξέλθουν συµ̟εράσµατα 
για τον ρυθµό χρηµατοδότησης, κατασκευής δηµόσιων έργων, για τα ̟ροβλήµατα 
α̟αλλοτριώσεων, ̟ου καθυστέρησαν γιατί έλει̟αν 250.000 €: Αρχικό συµφωνητικό 5.850.824,57 
€ (υ̟εγράφη στις 21-08-2007). Τελευταίου Α.Π.Ε. 10.334.967,10 € (και 1η Σ.Σ.). Τέλος, ο κ. 
Χρονάς ζήτησε “να συνυ̟ολογιστούν φυσικά οι ε̟ι̟τώσεις των συγκεκριµένων διαδικασιών”, 
σηµείωσε τις ̟ολιτικές ευθύνες και ζήτησε να δηµοσιο̟οιηθεί το γεγονός µε 
ανακοίνωση – καταγγελία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1300 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Ολοκλήρωση εγκιβωτισµού χειµάρρου Χόλιανης ∆υτικής Φραγκίστας», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2773/29-10-
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 τα υ̟΄αριθµ. 1/8-10-2013 και 1α/21-10-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Ολοκλήρωση εγκιβωτισµού χειµάρρου Χόλιανης ∆υτικής 
Φραγκίστας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € 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 «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», ̟ου ̟ροσέφερε 
έκ̟τωση τριάντα εννέα τοις εκατό (39%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1301 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή αναβαθµού 
εντός της κοίτης του Γοργο̟όταµου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
123266/11416/1-11-2013 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, ύψους 24.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή αναβαθµού εντός της κοίτης του Γοργο̟όταµου», 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012, του άρθρου 
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6, ̟αρ. 7. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1302 
 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων 
α̟ορροής όµβριων υδάτων στον ε̟αρχιακό δρόµο ̟ρος Αγ. Ι. Θεολόγο Θερµο̟υλών», 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
118132/11115/21-10-2013 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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 18.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων α̟ορροής όµβριων υδάτων στον ε̟αρχιακό 
δρόµο ̟ρος Αγ. Ι. Θεολόγο Θερµο̟υλών», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012, του άρθρου 
6, ̟αρ. 7. 
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Αναστάσιος Χρονάς και Γεώργιος Πα̟αργύρης, µε την αιτιολογία 
ότι “̟ρόκειται για δηµοτικό έργο”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1303 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή άµεσων έργων 
αντιµετώ̟ισης κατα̟τώσεων – κατολισθήσεων ε̟ί της οδού Στόµιο – διασταύρωση µε 
ε.ο. Οξύλιθος – Πλατάνα (στην  ̟εριοχή α̟ό χ.θ. 0+650 έως χ.θ. 1+000)», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
117850/5032/Φ.Έργου/29-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή άµεσων έργων 
αντιµετώ̟ισης κατα̟τώσεων – κατολισθήσεων ε̟ί της οδού Στόµιο – διασταύρωση µε 
ε.ο. Οξύλιθος – Πλατάνα (στην  ̟εριοχή α̟ό χ.θ. 0+650 έως χ.θ. 1+000)», Π.Ε. Εύβοιας, 
κατά (3) µήνες, ήτοι µέχρι 31-01-2014. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς δηλώνοντας ότι “οι τεχνικοί λόγοι ̟ου ε̟ικαλείται ο ανάδοχος, κατά 
την  εκτίµησή µας, δεν σχετίζονται µε την λειτουργία των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, αλλά µε την ̟αρουσία µηχανικών της τεχνικής υ̟ηρεσίας ε̟ί τό̟ου. Α̟ορρί̟τουµε 
κατηγορηµατικά την ̟ροβαλλόµενη κατάληψη σαν κύριας αιτίας της συγκεκριµένης 
καθυστέρησης του έργου”. Τέλος, ο κ Χρονάς, ζήτησε να “σταµατήσει η ̟ρόκληση στους 
εργαζόµενους και να ε̟ανέλθει το αίτηµα µε σαφέστερη αιτιολογία των καθυστερήσεων”. 
 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1304 
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρέντη – Κρυονέρι – Παλαιοκατούνα», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2791/30-10-
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 τα υ̟΄αριθµ. 1/15-10-2013 και 1α/23-10-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρέντη – Κρυονέρι 
– Παλαιοκατούνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € 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 «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ε̟τά τοις 
εκατό (7 %). 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά µε την ̟αρατήρηση ότι “η ̟αρέµβαση αυτή είναι 
ανε̟αρκής και αναντίστοιχη των αναγκών”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1305 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Α̟οκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος ε̟αρχιακού δρόµου σε Λιλαία – 
Πολύδροσο – Ε̟τάλοφο», Π.Ε. Φωκίδας (µε υ̟έρβαση κατά 6.286,61 € µε Φ.Π.Α. του 
̟οσού της σύµβασης). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
122388/4730/30-10-2013 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 τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Α̟οκατάσταση 
ασφαλτικού οδοστρώµατος ε̟αρχιακού δρόµου σε Λιλαία – Πολύδροσο – Ε̟τάλοφο», 
Π.Ε. Φωκίδας, συνολικής δα̟άνης 162.419,72 €, ̟ου είναι σε ισοζύγιο όσον αφορά στις 
εργασίες µε Γ.Ε. και αναθεώρηση α̟ό την αρχική σύµβαση και τον εγκριµένο 1ο Α.Π.Ε., 
(84.315,30 €), αλλά ̟αρουσιάζει αύξηση κατά 6.286,61 € µε Φ.Π.Α. στο κονδύλιο των 
α̟ολογιστικών, ̟ου αφορά το ̟οσό της αξίας της ασφάλτου, ό̟ως αναλύεται στον 
̟αρακάτω ̟ίνακα: 
 

∆ΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε. 
 

Κύρια Σύµβαση 1ος Α.Π.Ε 2ος Α.Π.Ε. ∆ιαφορές 

   Ε̟ί ̟λέον Ε̟ί έλαττον 
∆α̟άνη Εργασιών 
µε ΓΕ, ΟΕ 18% 81.864,85 81.864,85   
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Α̟ρόβλε̟τα 362,45   362,45 
ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 
 

42.622,19 47.733,25 5.111,06  

Αναθεώρηση 
 

2.088,00 2.450,45 362,45  

ΣΥΝΟΛΟ 126.937,49 132.048,55 5.111,06  

Φ.Π.Α.   23% 29.195,62 30.371,17 1.175,55 
 

ΣΥΝΟΛΟ 156.133,11 162.419,72 6.286,61  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1306 
 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
̟ροµήθεια και µεταφορά άλατος, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3795/16-10-
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. τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια 430 τόνων 
άλατος και µεταφορά άλατος α̟οχιονισµού, για την αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 
κατά τη διάρκεια του ε̟ερχόµενου χειµώνα (̟αγετός, χιονο̟τώσεις) στο οδικό δίκτυο  
της Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε 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 διάθεση ̟ίστωσης και τη δα̟άνη 40.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459 της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Βοιωτίας. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 
αριθµ. 394/16.4.2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1307 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ασφάλιση οχηµάτων, 
σκάφους και µηχανηµάτων έργου της  Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5439/31-10-
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 δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 20.000,00 €, για την ασφάλιση  των 
οχηµάτων, του σκάφους και των µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Φθιώτιδας για το 
χρονικό διάστηµα ενός έτους. Όλα τα ̟ρος ασφάλιση οχήµατα, το σκάφος και τα 
µηχανήµατα έργου βρίσκονται σε ̟λήρη λειτουργία. Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα 
βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα ̟ληρωθεί α̟ό 
τον Ειδικό Φορέα 01.073 ΚΑΕ  0899. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1308 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1162/29/14-10-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./31-10-
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 
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 1162/14-10-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 29/2013) ̟ερί 
εγκρίσεως δα̟ανών στην Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριµένα την δα̟άνη µε α/α 8 ̟οσού 
713,40 €, για την ̟ροµήθεια µεταλλικής ενηµερωτικής ̟ινακίδας, µε την ακόλουθη 
φράση: … «και την σκο̟ιµότητα αυτής,  µε το λογότυ̟ο του φορέα µας στην ̟λαζ 
«Βραχάκια», ιδιοκτησίας µας, σε αντικατάσταση της ̟αλαιάς στην ο̟οία  αναγράφεται 
ως φορέας η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1309 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση 11ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5545/1-11-2013 
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 
Εγκρίνει την 11η Τρο̟ο̟οίηση Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση και τους συνηµµένους ̟ίνακες της ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο µε την αιτιολογία ότι ‘’̟ρόκειται  για 
αυξοµειώσεις ΚΑΕ, για την κάλυψη υ̟ηρεσιακών αναγκών. Αύξηση του ̟ροϋ̟ολογισµού µε 
µικρο̟οσά ̟ου α̟οµένουν στην διαχείριση και µείωση του ̟ροϋ̟ολογισµού κατά 43.716.952,63 €, 
λόγω µεταφοράς δύο έργων στο Περιφερειακό Ταµείο Ανά̟τυξης. Πρόκειται για διαχειριστικού 
χαρακτήρα τρο̟ο̟οίηση ̟ου α̟οσκο̟εί στην ̟αρα̟λάνηση του λαού και την καλλιέργεια 
αυτα̟ατών.’’ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1310 
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ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριµήνου, έτους 2013, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος καθώς και των σχετικών ̟ινάκων του Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης (Ο.Π.∆.). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5547/1-11-2013 
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 
Α̟οδέχεται τα στοιχεία της τριµηνιαίας έκθεσης έως το Γ΄ τρίµηνο 2013 ̟ου υ̟έβαλλε η 
υ̟ηρεσία, καθώς και τους σχετικούς ̟ίνακες του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
(Ο.Π.∆.) ̟ου αφορούν το Γ’ Τρίµηνο 2013, αλλά δεν α̟οδέχεται την ̟ρόταση για την 
µείωση του ̟ροϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο µε την αιτιολογία ότι ‘’̟ρόκειται για 
στοιχεία ̟ου α̟οδεικνύουν την µέχρι σήµερα διαχείριση, ̟ου ήταν µίζερη και σε µεγάλη α̟όσταση 
α̟ό τις ανάγκες του λαού και του τό̟ου. ∆εν µ̟ορούν να συγκαλύψουν την τραγική έλλειψη 
χρηµατοδότησης α̟ό την κρατική εξουσία,  

• Για τις λειτουργικές δα̟άνες και τις δηµόσιες ε̟ενδύσεις ̟ροτείνεται συνολικό ̟οσό 
µείωσης ύψους 13.061.595,90 € 

• Σαν ̟ρόβλεψη εσόδων για ε̟ενδυτικές δα̟άνες, ̟ροτείνεται µείωση ̟οσού ύψους 
10.098.764,71 €, ̟ερί̟ου το 67.5 % των ετήσιων ̟ροβλέψεων, διότι µε βάση τα ̟ερσινά δεδοµένα 
η ο̟οιαδή̟οτε έκτακτη ε̟ιχορήγηση δοθεί, θα είναι στο τέλος του έτους και θα αφορά κά̟οια 
συλλογική α̟όφαση έργων και όχι τα έργα τα ο̟οία ε̟ιχορηγούνται α̟ό ΚΑΠ Ε̟ενδυτικές και 
είναι ενταγµένα στον ̟ροϋ̟ολογισµό του 2013”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1311 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.), ̟ου αφορά 
τον Προϋ̟ολογισµό έτους 2014, Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. καθώς  και του Συνο̟τικού   
Πίνακα Τριετή Π/Υ 2014-2015-2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5546/1-11-2013 
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 
Εγκρίνει: 
1. Τον συνο̟τικό ̟ίνακα τριετούς ̟ροϋ̟ολογισµού 2013-2014-2015 εσόδων – εξόδων.  
2. Τον ̟ίνακα στον ο̟οίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθµοί εξόδων σε βάρος των 
ο̟οίων ε̟ιτρέ̟εται η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.). 
3. Τον ̟ίνακα 5Β «Στοχοθεσία Οικονοµικών Α̟οτελεσµάτων Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, έτους 2014» του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.). 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς µειοψήφησε δηλώνοντας ότι ‘’το σύνολο των ΚΑΠ λειτουργικών 
για το 2014 ανέρχεται σε 4.666.311,97 €, σύµφωνα µε την µηνιαία δόση ̟ου υ̟ολογίζουµε ότι θα 
καταβάλετε α̟ό 1-1-2014.Το σύνολο της ε̟ιχορήγησης για έργα και δράσεις της Περιφέρειας 
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Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 3.178.657,19 € στο ίδιο ύψος µε την χρήση 2013.Το ̟οσό αυτό 
διατίθενται για έργα ̟ου αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της. Το σύνολο των ΚΑΠ για ε̟ενδυτικές δα̟άνες, ανέρχεται σε 14.961.125,53 €, στο ίδιο ύψος 
µε την χρήση 2013.... Πρόκειται για ̟ροϋ̟ολογισµό ̟είνας και α̟ραξίας, ανίκανου να λύσει 
̟ροβλήµατα και να ̟αράγει έργα αντίστοιχο των λαϊκών αναγκών, συνεχίζει την ̟αράδοση των 
τελευταίων ετών στην λογική της υ̟οχρηµατοδότησης. Το ̟ιο καινούργιο στοιχείο είναι η 
εισαγωγή νέων αναλυτικών στοιχείων ελέγχου και ̟αρακολούθησης της διαχείρισης των το̟ικών 
και ̟εριφερειακών διοικήσεων.’’ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1312 
 

ΘΕΜΑ 38ο: 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. 3914/1-11-2013 
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 ̟αρακάτω δα̟άνες για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 
 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥΠ

ΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 

(ΠΟΣΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
σε ΕΥΡΩ) 

1 Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια γραφικής ύλης (Βιβλίο 
Πρωτοκόλλου και ∆ιεκ̟εραίωσης) αξίας (110,00 €) για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟/σης  και ̟ροµήθεια γραφικής ύλης αξίας 
(305,00 €) για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3697/21-10-2013 και 3514/08-10-2013 έγγραφα της 
∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1111 

415,00 

2 Την δα̟άνη για την µεταφορά αρχείου  της Π.Ε. Ευρυτανίας αξίας 
(930,00 €) και µεταφορά αρχείου των γραφείων ΣΕΠ (Σχολικών 
δραστηριοτήτων) και του Κέντρου Συµβουλευτικής και 
Προσανατολισµού (αξίας 620,00 €)  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3697/21-10-2013  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0829 

1.550,00 
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3 Την δα̟άνη για αµοιβή, για εκτυ̟ώσεις σχεδίων µεγάλων 
διαστάσεων αξίας (97,71 €) για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και αµοιβή για ειδική εκτύ̟ωση 
βιβλιαρίων αδειών αξίας (307,50 €) για τις ανάγκες της  ∆/νσης  
Ανά̟τυξης της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3697/21-10-2013 και 3574/21-10-2013 έγγραφα της 
∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0843 

405,21 

4 Την δα̟άνη για ̟ροµήθεια µ̟αταρίας UPS για την ∆/νση ∆ιοικ. 
Οικ. της Π.Ε. Ευρυτανίας . 
Σχετ. αριθµ. 3697/21-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1723 

25,00 

5 Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια σχοινιού για δέσιµο φακέλων 
αρχείου της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3697/21-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1699 

62,00 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ   9375  118,00 
Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ   9365 51,50 
ΣΥΝΟΛΟ  169,50 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό KHY  3796 442,80 
ΣΥΝΟΛΟ  442,80 

Ισο̟εδωτής  ΚΥ     460 51,66 
Ισο̟εδωτής  ΚΥ     460 354,19 
Εκσκαφέας   ΚΥ   3152 42,74 
Εκσκαφέας ΙΧ   121637 362,38 
Εκσκαφέας ΙΧ   121637 27,06 
Ισο̟εδωτής   ΚΥ     459 89,65 
ΣΥΝΟΛΟ  927,68 

Προωθητήρας  ΚΥ     457 49,20 
Προωθητήρας ΚΥ     457 320,29 
Φορτηγό   ΚΗΥ  9373 27,06 
Φορτηγό   ΚΗΥ  9373 339,85 
Φορτωτής  ΚΥ     7411 131,63 
ΣΥΝΟΛΟ  868,03 

12.161,13 
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Εκχιοντιστικό  ΚΥ    9390 362,31 
Φορτωτής   ΚΥ    3154 10,00 
ΣΥΝΟΛΟ  372,31 

Φορτηγό ΚΗΙ   4379 420,00 
ΣΥΝΟΛΟ  420,00 

Εκσκαφέας ΚΥ    3152 900,00 
ΣΥΝΟΛΟ  900,00 

Φορτωτής   ΙΧ   93851 45,00 
Εκσκαφέας ΙΧ   121637 15,00 
Φορτηγό ρυµούλκο  ΚΗΥ  9370 20,00 
Φορτηγό ΚΗΥ  9376 18,00 
Ισο̟εδωτής ΙΧ    121635 30,00 
Φορτηγό ΚΗΙ  4379 58,00 
ΣΥΝΟΛΟ  186,00 

Ε̟ιβατικό  Ι.Χ. ΚΗΥ  3799 482,16 
ΣΥΝΟΛΟ  482,16 

Ε̟ιβατικό  Ι.Χ. ΚΗΥ  3800 418,20 
ΣΥΝΟΛΟ  418,20 

Εκχιονιστικό  ΚΥ      453    32,20 

Φορτωτής  ΚΥ      7411    11,16 

 15.3.2013 8,90 

 22.3.2013 7,26 

 27.3.2013 5,53 

 27.5.2013 21,66 

Φορτηγό  

 

ΚΗΙ 4379   5.3.2013 174,94 

Εκχιονιστικό  

 

ΙΧ 93852    9.3.2013      12,38 

 18.5.2013 312,65 

 5.7.2013 115,01 

1Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  701,69 

Εκχιονιστικό   ΙΧ 93852   18.5.2013 845,85 

2Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  845,85 

Ηµιφορτηγό  

 

ΚΗΙ 4374   

20.3.2013 

11,71 

                10.6.2013 5,50 

Φορτηγό ρυµουλκό 

ΚΗΥ 9370 

       20.3.2013 67,05 

 29.3.2013 78,88 

 1.4.2013 5,60 

 2.4.2013 119,93 
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Εκχιονιστικό - λε̟ίδες ΚΗΥ 9400    

23.3.2013 

411,32 

3Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  699,99 

Ισο̟εδωτής  ΙΧ 93890    26.3.2013 367,03 

Εκσκαφέας - φορτωτής 

ΚΥ 121637 

27.3.2013 222,62 

 28.3.2013 32,19 

4Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  621,84 

Ισο̟εδωτής  ΚΥ 459  29.3.2013 134,31 

 24.4.2013 13,28 

 17.5.2013 16,34 

 22.5.2013 354,74 

 15.7.2013 39,85 

Φορτηγό  ΚΗΥ 9373   

11.4.2013 

154,34 

Ισο̟εδωτής  ΚΥ 460       

17.4.2013 

2,44 

 24.4.2013 109,98 

 29.5.2013 10,07 

 10.6.2013 1,08 

 25.6.2013 22,28 

Εκχιονιστικό – λε̟ίδες  ΚΗΥ 9371   

17.4.2013 

107,05 

5Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  965,76 

Φορτηγό  ΚΗΙ 9376   

22.4.2013 

137,47 

 27.6.2013 5,65 

Προωθητήρας  ΚΥ 3157    18.4.2013 128,93 

 22.4.2013 4,69 

 30.4.2013 9,14 

Προωθητήρας  ΚΥ 456    28.5.2013 42,43 

Προωθητήρας  ΚΥ 457    10.6.2013 4,93 

Ηµιφορτηγό  ΚΗΥ 9389 27.6.2013 10,95 

Αυτοκίνητο  ΚΗΥ 9377  

10.7.2013 

29,66 

Εκσκαφέας – φορτωτής  

ΚΥ 3152 

15.7.2013 14,22 

Αυτοκίνητο  ΚΗΥ 3753   81,01 
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30.4.2013 

Εκχιονιστικό  - λε̟ίδες  ΚΗΥ 9371   

13.3.2013 

50,54 

Ισο̟εδωτής  ΚΥ 3151     

30.4.2013 

3,72 

Ισο̟εδωτής  ΚΥ 3156     

26.8.2013 

15,00 

Εκσκαφέας – φορτωτής ΚΥ 3152     

10.8.2013 

63,73 

Προωθητήρας  ΚΥ 3157     

27.8.2013 

101,25 

Φορτωτής  ΚΥ 3154     

16.9.2013 

54,91 

∆ιαγραµµιστικό  ΚΥ 31532     

6.9.2013 

71,35 

Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 4380     

5.9.2013 

21,76 

6Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  851,34 

Ισο̟εδωτής  ΚΥ 3156    22.4.2013 370,82 

 12.6.2013 370,82 

 25.6.2013 27,40 

7Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  769,04 

Εκσκαφέας - φορτωτής ΚΥ 121637  2.3.2013 188,15 

 17.7.2013 426,41 

8Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  614,56 

 

Ισο̟εδωτής  ΙΧ 121635    

21.8.2013 

11,87 

Φορτωτής  ΚΥ 7411 21.8.2013 892,51 

9Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 904,38 904,38 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ   3797 241,08 

ΣΥΝΟΛΟ  241,08 

Σχετ. αριθµ. 3697/21-10-2013, 3574/21-10-2013, 3600/22-10-2013 και 
3769/23-10-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1321 

7 Την δα̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή 
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και 

3.947,44 
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µηχανηµάτων  της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. της  Π.Ε.  Ευρυτανίας. 
 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

Φορτηγό   ΚΗΥ   9373 221,14 
Ισο̟εδωτής  ΙΧ     121635 73,80 
Εκχιονιστικό  ΚΗΥ  9400 135,30 
ΣΥΝΟΛΟ  430,24 

Φορτηγό  ΚΗΙ   4379 650,00 
ΣΥΝΟΛΟ  650,00 

Φορτηγό-ρυµουλκό  ΚΗΥ  9370 60,00 
Φορτηγό  ΚΗΥ  9373 25,00 
Ισο̟εδωτής   ΙΧ    121635 30,00 
Φορτωτής  ΙΧ      93851 25,00 
Εκσκαφέας  ΙΧ    121637 20,00 
Φορτηγό  ΚΗΙ     4379 50,00 
Εκχιονιστικό  ΚΗΥ   9400 25,00 
ΣΥΝΟΛΟ  235,00 

Ισο̟εδωτής   ΙΧ    123350  430,50 
Εκχιονιστικό   ΚΥ        452  184,50 
Εκχιονιστικό – Λε̟ίδες  ΚΗΥ  9371 332,10 
ΣΥΝΟΛΟ  947,10 

Εκχιονιστικό - Λε̟ίδες ΚΗΥ   9400 36,90 
Φορτωτής  ΙΧ       93851 430,50 
Φορτωτής  ΚΥ      7411 184,50 
Αυτοκίνητο ΚΗΥ   4380 86,10 
ΣΥΝΟΛΟ  738,00 

Ρυµουλκό  ΚΗΥ   9370 553,50 
Ισο̟εδωτής  ΚΥ      3156 393,60 
ΣΥΝΟΛΟ  947,10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

Σχετ. αριθµ. 3574/21-10-2013, 3600/22-10-2013 και 3769/23-10-2013 
έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0861 

8 Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών και λοι̟ών ειδών των  
µηχανηµάτων και οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

15-07-13 ΚΗΥ   9373      ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20/50 5L 

1 35,09 

2.775,00 
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15-07-13 KHY   9373 
 

ΛΑ∆Ι Τ68 20L 
LOBITOIL 

1 55,10 

16-07-13 KY       453 
 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚ
Ο 4L 

1 19,55 

18-07-13 KY    3151 ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20/50 5L  

1 35,09 

25-07-13 ΚHY 9400  ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚ
Ο 1L 

2  9,30 

25-07-13 KHY 9400  
459 
Ισο̟εδωτής  

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20/50 5L 
 

1  35,09 

25-07-13 KHY             
9376   
 

ΛΑ∆Ι T68 4L 
LOBITOIL 

1  15,84 

25-07-13  KY    452       
          

ΛΑ∆Ι T68 20L 
CASTROL 

4 343,20 

25-07-13 ΚY     452   ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20/50 5L 

4  140,36 

26-07-13 KY     452 ΛΑ∆Ι T68 4L 
LOBITOIL 

1 15,84 

28-07-13 ΚΥ     452       BALBOLINH 
EPX 80/90 1L 

4 28,76 

28-07-13 KY    452  
   

ΓΡΑΣΟ 4,5 KG 1  34,38 

28-07-13 KY    459     ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20/50 5L 

1 35,09 

29-07-13 KY    459 ΓΡΑΣΟ 5 KG 
UNI-OPAL  

1 
 

44,01 

29-07-13 KY  3152           
 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
15/40 5L 

1 38,90 

29-07-13 KHI 4379      
 

ΓΡΑΣΟ 5 KG 
UNI-OPAL 

1 44,01 

29-07-13 KHI  4379 
 

ΛΑ∆Ι T46 20L 
QUEEN 

1  56,86 

29-07-13 IX   93852 
 

ΛΑ∆Ι 
KOKKINO 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 
TQD 

1  8,66 

ΣΥΝΟΛΟ    995,13 
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10-07-2013 ΚΥ  3152 ΛΑ∆ΙΑ ISO-68 
(4KG) 

2 34,44 

22-07-13 KY  3152 ΛΑ∆ΙΑ ISO-68 
(4KG) 

1 17,22 

22-07-13 KY  3152 1 ΓΡΑΣΟ 
(4KG) 

1 29,00 
 

23-07-13 ΜΕ   121637 1 ΓΡΑΣΟ  
(4KG) 

1 29,00 

31-07-13 ΚΥ    7411 1 ΓΡΑΣΟ  
(4KG) 

1 29,00 

05-08-13 ΚΥ    7411 ΛΑ∆ΙΑ  20W-
50 (18LIT) 

2 162,01 

08-08-13 KY    459 ΛΑ∆ΙΑ ISO-68 
(18L) 

1 60,01 

08-08-13 KY    459 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚ
Α (4KG) 

2 40,02 

08-08-13 KY    459 ΛΑ∆ΙΑ  20W-
50 (4KG) 

2 40,02 

19-08-13 KY   457 ΛΑ∆ΙΑ  20W-
50 (4KG) 

2 40,02 

19-08-13 KY   457 ΛΑ∆ΙΑ ISO-68 
(18L) 

4 240,05 

02-09-13 KHY  9373 ΛΑ∆ΙΑ ISO-68 
(4KG) 

1 17,22 

27-08-13 KY   7411 ΛΑ∆ΙΑ  20W-
50 (18LIT) 

1 81,00 

ΣΥΝΟΛΟ    819,01 

05-08-13 
ΚΥ 457 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20/50 5L 

3 105,27 

06-08-13 
ΚΥ 452 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20/50 5L 

4 140,36 

19-08-13 
ΚΗΥ 9400 

ΓΡΑΣΟ 5 KG 
UNI-OPAL 

1 44,04 

19-08-13 
ΚΥ 3151 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
15/40 5L 

 77,80 

19-08-13 
ΙΧ 93890 

ΓΡΑΣΟ 5 KG 
UNI-OPAL 

1 44,04 

23-08-13 
ΚΥ 460 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
15/40 5L 

1 38,90 
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23-08-13 

ΚΥ 460 
ΛΑ∆Ι 
TECTION 
15/40 1L 

1 7,93 

23-08-13  
ΚΥ 460 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
80/90 1L 

4 32,38 

23-08-13 ΚΗΥ 9370 ΛΑ∆Ι TQD 1L 2 17,32 

26-08-13 
KY 459 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20/50 5L 

1 35,09 

26-08-13 

KHY 9390 
ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20/50 5L 

1 35,09 

26-08-13 

KY 3156 
ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20/50 20L 

1 128,11 

26-08-13 

KY 3156 
ΛΑ∆Ι 
TECTION 
20/50 5L 

1 35,09 

27-08-13 IX 93852 ΛΑ∆Ι TQD 1L 1 8,66 

27-08-13 
IX 93852 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
15/40 20L 

1 143,12 

27-08-13 
IX 93852 

ΛΑ∆Ι 
TECTION 
15/40 5L 

1 38,90 

27-08-13 
IX 93852 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
EPX 80/90 1L 

4 28,76 

 ΣΥΝΟΛΟ   960,86 

Σχετ. αριθµ. 3697/21-10-2013, 3574/21-10-2013 και 3769/23-10-2013 
έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1511 

9 Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια λοι̟ού εξο̟λισµού (εξο̟λισµός 
συνεργείου) αξίας (56,42+862,26) για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων  της  Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3574/21-10-2013 και 3769/23-10-13 έγγραφα της 
∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1729 

 
918,68 
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10 Την δα̟άνη για την α̟οξήλωση και ε̟ανατο̟οθέτηση αρχείου της 
Π.Ε. Ευρυτανίας σε ιδιόκτητο κτίριο. 
Σχετ. αριθµ. 3746/23-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0829 

369,00 

11 Την δα̟άνη για την ετήσια συνδροµή στη νοµική βάση δεδοµένων 
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» για τις ανάγκες  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3746/23-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1121 

1.045,00 

12 Την δα̟άνη για την ανανέωση συµβολαίων συντήρησης των 
̟ρογραµµάτων «Ecm - Προκοστολόγηση» και Ecm - Eργολή̟της» 
αξίας (1.463,70 €) για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και 
δα̟άνη για τον τελικό έλεγχο α̟ό την εταιρεία EURO CERT για την 
̟ιστο̟οίηση µε τα ̟ρότυ̟α του ISO/9001-2008 του ΚΤΕΟ για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών αξίας (615,00 €)   
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3769/23-10-2013 και 3848/29-10-2013 έγγραφα της 
∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0879     

2.078,70 

13 Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια συσκευής θέρµανσης για τις ανάγκες 
του συνεργείου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3769/23-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1712     

260,00 

 
Ο κ. Χρονάς κατέδειξε “τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της εισήγησης”. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1313 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτο̟οιητικού Πίνακα Εργασιών 
του έργου: «Κατασκευή γη̟έδου 5x5 στο ∆.∆. Οµβριακής», Π.Ε. Φθιώτιδας (µε 
υ̟έρβαση κατά 4.545,65 € µε Φ.Π.Α. του ̟οσού του συµφωνητικού). 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
118875/11158/22-10-2013 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 τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτο̟οιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Κατασκευή γη̟έδου 5x5 στο ∆.∆. Οµβριακής», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικής δα̟άνης 
83.449,85 € (µε Φ.Π.Α.), δηλαδή µε υ̟έρβαση κατά 4.545,65 € µε Φ.Π.Α. του ̟οσού  του 
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συµφωνητικού και κατά 3.241,46 € µε Φ.Π.Α. του ̟οσού του 1ου Α.Π.Ε., ̟ου οφείλεται 
α̟οκλειστικά και µόνο στην δα̟άνη της αναθεώρησης της αξίας των εργασιών. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1314 
 

ΘΕΜΑ 40ο: 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. 5572/1-11-2013 
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: 

 

1 ∆α̟άνη για την ̟ληρωµή των ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας 
οχηµάτων και µηχανηµάτων της Π.Ε. Φθ/δας για το έτος 2014 
ΕΦ 01073   ΚΑΕ 0899 

 
12.000 

 
2 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια εξαρτηµάτω ε̟ισκευής Η/Υ της ∆/νσης 

Β΄θµιας Εκ̟αίδευσης της Π.Ε. Φθ/δας  
ΕΦ 01073   ΚΑΕ 1723 

370,00 

3 ∆α̟άνη για την ε̟ισκευή φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος της ∆/νσης 
∆/θµιας Εκ̟αίδευσης Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073  ΚΑΕ 1329 
ΕΦ 01073  ΚΑΕ 0869 

 
 

420,00 
40,00 

4 ∆α̟άνη για την ̟ληρωµή α̟οζηµίωσης εφά̟αξ  δύο υ̟αλλήλων Ι.∆.Α.Χ 
της Π.Σ.Ε 
ΕΦ 01073  ΚΑΕ 0283 

21.000 

5 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Π.Σ.Ε  
ΕΦ 01073  ΚΑΕ 1725 

200,00 

6 ∆α̟άνες για την µεταφορά µαθητών για τους µήνες Ιανουάριος – 
Φεβρουάριος 2013      
σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα:  
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0821    

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 Ζαχαράκης Αλέξανδρος 1.505,16 € 

2 Ζάχος Ηλίας 3.005,80 € 

3 Ζησάκης Νικόλαος 1.212,49 € 
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4 Ζακώνης Γεώργιος 7.390,20 € 

5 Ζακώνης Γεώργιος 4.156,14 € 

6 Κατσαµ̟έκης Αργύρης 1.417,02 € 

7 Κατσαµ̟έκης Αργύρης 1.803,48 € 

8 Καστανάς Ιωάννης 2.147,00 € 

9 Καστανάς Ιωάννης 2.104,06 € 

10 Κιλτσό̟ουλος ∆ηµήτριος 3.588,88 € 

11 Κιλτσό̟ουλος ∆ηµήτριος 1.342,44 € 

12 Καλλικάτσος Ευάγγελος 3.220,50 € 

13 Καλλικάτσος Ευάγγελος 2.748,16 € 

14 Κλασίνας Κωνσταντίνος 5.853,40 € 

15 Κατό̟ης Χρήστος 4.336,94 € 

16 Καραµήτρος Κων/νος του Nικ. 7.316,75 € 

17 Κάραλης Αθανάσιος 1.502,90 € 

18 Κάραλης Αθανάσιος 1.588,78 € 

19 Καραµανλής Αθανάσιος-Φώτιος 2.104,06 € 

20 Κογιώνος Αργύρης  5.853,40 € 

21 Κατσούρας Γεώργιος 4.097,38 € 

22 Κυριαζής Λουκάς 1.588,78 € 

23 Κατσόγιαννος Γεώργιος 2.118,75 € 

24 Κολοβός Χρήστος 1.846,42 € 

25 Καρακοβούνης Ανδρέας 4.294,00 € 

26 Καλαµβώκης Παναγιώτης  393,24 € 

27 Καλαµβώκης Παναγιώτης  732,24 € 

28 Κώστογλου Αντώνιος 3.930,14 € 

29 Πα̟ασάρας Ανδρέας 2.115,36 € 
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30 Πα̟ασάρας Ανδρέας 2.791,10 € 

31 Ρουµελιώτη-Κακλή Ευαγγελία 1.714,21 € 

32 Σταµέλος ∆ηµήτριος 229,39 € 

33 Σταµέλος ∆ηµήτριος 1.630,59 € 

34 Στεργιό̟ουλος Κωνσταντίνος 2.490,52 € 

35 Στεργιό̟ουλος Κωνσταντίνος 2.576,40 € 

36 Σβεντζούρης Αθανάσιος 5.059,01 € 

37 Σταθάρας Βασίλειος 1.674,66 € 

38 Σταθό̟ουλος Νικόλαος 4.160,66 € 

39 Σιά̟̟ας Κωνσταντίνος 3.948,22 € 

40 Σφήκα Μαρία 1.588,78 € 

41 Τσάκας Ιωάννης 2.876,98 € 

42 Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος 1.146,95 € 

43 Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος 1.301,76 € 

44 Τσιλοφύτης Γεώργιος 1.760,54 € 

45 Τσιλοφύτης Γεώργιος 1.760,54 € 

46 Τατσιαρής Σωτήριος 3.930,14 € 

47 Τεµ̟λαλέξης Γεώργιος 2.174,12 € 

48 Τέκου Μαρία 2.147,00 € 

49 Τζαβες Βασίλειος 4.097,38 € 

50 Φέκας Θεόδωρος 4.678,20 € 

51 Φακίτσας Κωνσταντίνος 6.187,88 € 

52 Χριστό̟ουλος Οδυσσέας 2.090,50 € 

53 Χριστό̟ουλος Κωνσταντίνος 1.889,36 € 

54 Χριστό̟ουλος Ελευθέριος 1.588,78 € 

55 Χριστό̟ουλος ∆ηµήτριος 4.194,56 € 
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56 Χατζηχρήστος Ηλίας 3.712,05 € 

57 Αυγερινάκος Νικόλαος 2.174,12 € 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1315 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση διενέργειας ενός ανοιχτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια υγρών καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης) και λι̟αντικών για τις 
ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 612.540,00€ µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 5575/1-11-
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: 
1. τη διενέργεια ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης) και λι̟αντικών για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 
612.540,00€ µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 
2. το σχέδιο της ̟ροκήρυξης του διαγωνισµού, 
3. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί α̟οτυ̟ώνονται στο σχέδιο της  
̟ροκήρυξης, 
4. τη δα̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 612.540,00 €, το ο̟οίο κατανέµεται  
κατ’ έτος  και ΚΑΕ, ως εξής:  
1) για το έτος 2014 
στον Ε.Φ. 01.073  ΚΑΕ 1511 ̟οσό 370.000,00 €  
και στον ΚΑΕ 1512 ̟οσό 70.000,00 € 
2) για το έτος 2015 
στον Ε.Φ. 01.073  ΚΑΕ 1511 ̟οσό 130.000,00 €  
και στον ΚΑΕ 1512 ̟οσό 42.540,00 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1316 
 

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια ενός 
̟ιστο̟οιηµένου οργάνου µέτρησης (µετρητής ροής)  – ελέγχου της ̟αρεχόµενης 
̟οσότητας αερίων καυσίµων α̟ό τα ̟ρατήρια υγρών καυσίµων, στο ̟λαίσιο των 
̟ροβλε̟όµενων ̟εριοδικών ελέγχων Μέτρων και Σταθµών ̟ου διενεργεί η ∆/νση 
Ανά̟τυξης Π.Ε. Φθιώτιδας.   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5356/1-11-2013 
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 δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης συνολικού ̟οσού 6.000,00 € για την 
̟ροµήθεια ενός ̟ιστο̟οιηµένου οργάνου µέτρησης (µετρητής ροής)  – ελέγχου της 
̟αρεχόµενης ̟οσότητας αερίων καυσίµων α̟ό τα ̟ρατήρια υγρών καυσίµων, στο 
̟λαίσιο των ̟ροβλε̟όµενων ̟εριοδικών ελέγχων Μέτρων και Σταθµών ̟ου διενεργεί η 
∆/νση Ανά̟τυξης Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 1729. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1317 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Εξέταση ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής - έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής 
αξιολόγησης ενστάσεων και ̟ροσφυγών του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ̟ροµήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύ̟ωσης, Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 24.131,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4000/31-10-
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 31-10-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων του 
άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και των ̟ροσφυγών του ν. 3886/10, ̟ου αφορά στην 
εξέταση της α̟ό 24.10.2013 ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής ̟ου υ̟οβλήθηκε α̟ό την 
εταιρεία «RETHINK AEBE», στα ̟λαίσια του διενεργούµενου ̟ρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύ̟ωσης, Π.Ε. 
Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.131,00 € µε Φ.Π.Α.. 
2. Α̟ορρί̟τει την α̟ό 24-10-2013 ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή ̟ου υ̟οβλήθηκε α̟ό την 
εταιρεία «RETHINK AEBE», για τους λόγους ̟ου αναλυτικά αναγράφονται στο 
ανωτέρω ̟ρακτικό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1318 
 

ΘΕΜΑ 44ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
120653/3941/25-10-2013 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. τη διάθεση ̟οσού 5.371,90 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711., για την 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 16 υ̟αλλήλων των ∆/νσεων ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 
Ανά̟τυξης, Αγροτικής Οικονοµίας, Τεχνικών έργων, του τµήµατος Περιβάλλοντος & 
Υδροιοικονοµίας, του τµήµατος Κτηνιατρικής για τους µήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο 
– Σε̟τέµβριο – Οκτώβριο.  
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2. τη διάθεση ̟οσού 3.404,26 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9779, για την 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 10 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων για τον µήνα 
Σε̟τέµβριο. 
3. τη διάθεση ̟οσού 340,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας υλικών για το κτίριο της Π.Ε. Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
4. τη διάθεση ̟οσού 180,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1641, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας χρωµάτων για το κτίριο της Π.Ε. Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
5. τη διάθεση ̟οσού 79,46 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826, για την 
̟ληρωµή λογαριασµού κινητής τηλεφωνίας VODAFONE της κας Αντι̟εριφερειάρχη 
α̟ό 11/9/13 έως 10/10/13.  
6. τη διάθεση ̟οσού 169,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την 
συντήρηση του λέβητα καλοριφέρ του Γ.Α.Ο. Ευ̟αλίου (ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ). 
7. τη διάθεση ̟οσού 720,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας 2 ̟λαστικών ντουλα̟ιών και 2 µοκετών για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Φωκίδας (ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ). 
8. τη διάθεση ̟οσού 615,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0899, για την 
̟ληρωµή υ̟οστήριξης του λογισµικού του Ο.Π.Σ Υγείας - Πρόνοιας ως ̟ρος τη 
διαδικασία ̟ληρωµών των ̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων µέσω ∆ΙΑΣ (Q&R A.E). 
9. τη διάθεση ̟οσού 1.090,39 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την 
̟ληρωµή λογαριασµών ∆.Ε.Η.  
10. τη διάθεση ̟οσού 292,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας µελανιών της Α/βάθµιας εκ̟αίδευσης (ΓΚΑΒΕΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ). 
11. τη διάθεση ̟οσού 108,45 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ειδών καθαριότητας της Α/βάθµιας εκ̟αίδευσης (ΜΟΣΧΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ). 
12. τη διάθεση ̟οσού 151,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ειδών καθαριότητας του Κ.Τ.Ε.Ο. Φωκίδας (∆ΑΛΑΡΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ). 
13. τη διάθεση ̟οσού 70,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0881, για την 
̟ληρωµή ̟αρακολούθησης σεµιναρίου της ̟ροϊσταµένης του Κ.Τ.Ε.Ο. Φωκίδας για 
ανανέωση κωδικού ελεγκτή. 
14. τη διάθεση ̟οσού 150,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ενός τόνερ του τµήµατος ̟ληροφορικής (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
15. τη διάθεση ̟οσού 80,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την 
̟ληρωµή α̟οκατάστασης βλάβης του δικτυακού laser εκτυ̟ωτή της ∆/νσης Υγείας  
(ΠΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ). 
16. τη διάθεση ̟οσού 209,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας 1 τυµ̟άνου για το φωτοτυ̟ικό µηχάνηµα (cannon) της 
Α/βάθµιας εκ̟αίδευσης (p.c Μονο̟ροσω̟η Ε.Π.Ε.). 
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17. τη διάθεση ̟οσού 270,60 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329, για την 
̟ληρωµή 1 τυµ̟άνου για το φωτοτυ̟ικό µηχάνηµα (ricon) της Α/βάθµιας 
εκ̟αίδευσης (COPYFOT ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ). 
18. τη διάθεση ̟οσού 209,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την 
̟ληρωµή κόστους εργασίας για την ε̟ισκευή 3 φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων (cannon, 
ricon, Konica Minolta) της Α/βάθµιας εκ̟αίδευσης (ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ). 
19. τη διάθεση ̟οσού 1.050.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0821, για την 
̟ληρωµή µεταφοράς µαθητών Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκ̟αίδευσης σχολικού 
έτους 2014-2015. 
20. τη διάθεση 670,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851, για την ̟ληρωµή 
ηλεκτρολογικών εργασιών στα κτίρια της Π.Ε. Φωκίδας (ΜΑΛΑΜΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ). 
21. τη διάθεση ̟οσού 942,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1311, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας 
(αντικατάσταση υλικών, ηλεκτρολογικών στην το̟οθεσία Μουκεχρί, καθώς και στα 
κτίρια των υ̟ηρεσιών  για την αντικατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων) (∆ΡΙΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
22. τη διάθεση ̟οσού 124,08 €,α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0716, για την 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 2 υ̟αλλήλων του τµήµατος Κτηνιατρικής για τον µήνα 
Ιούλιο.  
23. τη διάθεση ̟οσού 174,66 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή δύο (2) τόνερ για το φωτοτυ̟ικό µηχάνηµα tosiba 450, εκτυ̟ωτή laser 
3005hp  της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού (P.C ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ). 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α..  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1319 

 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση 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.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2815/4-11-2013 
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 
Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια 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., µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη ̟ροσφερόµενη τιµή ανά κιλό, 
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 θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2013 
Π.Ε. Ευρυτανίας.  
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1320 
 

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση κατανοµής της αδιάθετης ε̟ιχορήγησης της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας, των ετών 2011 & 2012, στα ̟ιστο̟οιηµένα Προνοιακά Ιδρύµατα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 434/4-11-
2013 εισήγηση του αρµόδιου Περιφερειακού Συµβούλου κ. Παναγιώτη Παρχαρίδη 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την κατανοµή της αδιάθετης ε̟ιχορήγησης, ύψους 51.800 €, της Π.Ε. Εύβοιας, 
των ετών 2011 & 2012, στα ̟ιστο̟οιηµένα  Προνοιακά Ιδρύµατα, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 

 

ΝΟΜΙΚ
Η 

ΜΟΡΦΗ 
 

ΦΕΚ.ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΥΠΗΡ.ΑΤΟ

ΜΩΝ 
 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ

ΗΣ 
 

ΕΣΤΙΑ 
ΜΗΤΕΡΑΣ-
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ  

 
Ν.Π.Ι.∆ 

 
836/19-3-2012 Τ.Β 

 
30 

 
6.000 ευρώ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙ
Ο ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ- 
ΑΓΙΟΣ  
ΒΛΑΣΙΟΣ-
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

 
 
Ν.Π.Ι.∆ 

 
 

1226/11-4-2012 
Τ.Β 

 

 
 

60 

 
 

5.000 ευρώ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙ
Ο ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
∆ΙΑΚΟΝΙΑ 
ΑΓΑΠΗΣ-ΘΗΒΑ 
  

 
 
 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
 
 

1226/11-4-2013  
Τ.Β 

 

 
 
 

30 

 
 
 

4.000 ευρώ 

Ο.Χ.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ Ν.Π.Ι.∆ 
 

1226/11-4-2013 
Τ. Β 

20 5.000 ευρώ 

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ-
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕ
ΙΟ    ΘΗΛΕΩΝ 

 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
1839/15-6-12 

Τ.Β 

45 6.000 ευρώ 

ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ 

 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
1226/11-4-2013 

Τ.Β 
 

 
21 

 
4.000 ευρώ 
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ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 

 

ΝΟΜΙΚ
Η 

ΜΟΡΦΗ 
 

ΦΕΚ.ΕΙ∆.ΠΙΣΤ ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΥΠΗΡ.ΑΤΟ

ΜΩΝ 
 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ

ΗΣ 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ-
ΛΑΜΙΑ 

 
 
 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
 
 

26741/15-3-2011 –
Τ.Β 

 
 

 
 
 

60 

 
 
 

4.000 ευρώ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΦΟΡΕΑ 
 

ΝΟΜΙΚ
Η 

ΜΟΡΦΗ 
 

ΦΕΚ.ΕΙ∆.ΠΙΣΤ ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΥΠΗΡ.ΑΤΟ

ΜΩΝ 
 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ

ΗΣ 
 

ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΑΙΜΟ∆ΟΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ-
ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
 

1907/15-6-2012 Τ. 
Β 
 

  
 

2.800  ευρώ 

ΣΤΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 
ΓΑΤΕΙΟ  ΓΗΡ. & 
ΧΡΟΝ.ΠΑΘ.ΙΤΕ
Α 

 
Ν.Π.Ι.∆ 

 
613/15-3-2013 

Τ.Β 

 
45 

 
15.000 ευρώ 

 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς µε την αιτιολογία ότι “τα ̟ρονοιακά ιδρύµατα οφείλουν να 
εντάσσονται ολοκληρωµένα και α̟οκλειστικά στον δηµόσιο τοµέα. Να συντηρούνται µόνο α̟ό τον 
κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό. ∆εν είναι ζήτηµα φιλανθρω̟ίας. Είναι υ̟οχρέωση της ̟ολιτείας”. 

 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1321 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟ανών και διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4083/4-11-2013 
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 κατά ̟λειοψηφία 
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Εγκρίνει: 
1) την διάθεση ̟οσού 213,12 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ-6193 αυτοκίνητο 
(Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών 7946/7-10-2013),  
2) την διάθεση ̟οσού 865,92 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1321, για αγορά ανταλλακτικών  για το ΚΥ-3930 ΜΕ τύ̟ου NISSΑN 
ALTEON (Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών 7700/25-09-2013),  
3) την διάθεση ̟οσού  351,78  €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ-6115 αυτοκίνητο 
(Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών 6820/27-8-2013),  
4) την διάθεση ̟οσού 603,93 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ-6114 αυτοκίνητο 
(Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών 6821/27-8-2013), 
5) την διάθεση ̟οσού 455,10 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΥ-2649 ΜΕ τύ̟ου 
BEDFORD (Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών 8611/25-10-2013),  
6) την διάθεση ̟οσού 799,50 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1321, για αγορά ελαστικών για το ΚΗΥ-6226 αυτοκίνητο (Έγγραφο 
∆/νσης Μεταφορών 8161/11-10-2013),  
7) την διάθεση ̟οσού 204,80 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1723, για αγορά panel kit (ανεµιστηράκι) για τις ανάγκες της ∆νσης 
Β/θµιας  Εκ̟/σης, 
8) την διάθεση ̟οσού 615,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 1723, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών τεχνικής υ̟οστήριξης για την τρο̟ο̟οίηση 
του συστήµατος ̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων (Έγγραφο ∆ηµόσιας Υγείας 2751/24-10-2013). 
9) την διάθεση ̟οσού  70,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 881, για συµµετοχή σε υ̟οχρεωτικό σεµινάριο της υ̟αλλήλου κας 
Πετρουνάκου ∆ήµητρας στον Πύργο Ηλείας, την τελευταία εβδοµάδα του Νοεµβρίου 
για ανανέωση κωδικού για τεχνικά θέµατα (Έγγραφο ΚΤΕΟ 174/31-10-2013), 
10) την διάθεση ̟οσού 430,50 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1329, για αγορά αντλίας α̟οχέτευσης και φλοτέρ κλιµατιστικής 
µονάδας για τις ανάγκες του τµήµατος σχολικών συµβούλων Θήβας,  
11) την διάθεση ̟οσού 1.340,70 €. συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1723, για αγορά εκτυ̟ωτή  για το τµήµα αδειών κυκλοφορίας της 
∆/νσης Μεταφορών της Π.Ε. Βοιωτίας (Έγγραφο Τµήµα Πληροφορικής 262/25-09-
2013), 
12) την διάθεση ̟οσού 270,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1723, για ε̟ισκευή ηλεκτρονικού υ̟ολογιστή για το τµήµα Λογιστικής 
∆ιαχείρισης της Π.Ε. Βοιωτίας, 
13) την διάθεση ̟οσού 595,60 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ-6106 αυτοκίνητο 
(Έγγραφο ∆/νσης Μεταφορών 8718/31-10-2013),  
14) την διάθεση ̟οσού 2460,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 845, 5161, για κάλυψη δα̟ανών εορτασµού των ε̟ετείων: 
 α)  Του Πολυτεχνείου 
 β) Ηµέρα των Ενό̟λων ∆υνάµεων 
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 γ) Μάχη του Γοργο̟οτάµου - Εθνική Αντίσταση 1941-1944 
(Έγγραφο ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού ∆Υ/1-11-2013). 
15) την δέσµευση ̟οσού 38.800,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 871.01, για 
αµοιβή φυσικών ̟ροσώ̟ων, 
16) την δέσµευση ̟οσού 80.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 2551.01, για 
ε̟ιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρίες ̟ροστασίας ανηλίκων και ενηλίκων. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την δα̟άνη µε α/α 16. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1322 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση ̟ρακτικών της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 4105/1-11-
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 τα α̟ό 10-10-2013, 14-10-2013 και 21-10-2013 ̟ρακτικά της αρµόδιας 
ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών 
δια̟ραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σχετικά µε την ανάθεση των 
νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών. 
2. Αναθέτει τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, ό̟ως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι, ̟ου α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο µέρος του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “έχουµε ζητήσει να 
έρθουν ενιαία όλοι οι ̟ίνακες ̟ου ̟ροβλέ̟ει η ΚΥΑ για τα µαθητικά δροµολόγια” θεωρώντας, 
συγχρόνως  “̟ερισσότερο ε̟εξεργασµένα τα στοιχεία της Βοιωτίας”.  
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1323 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δικαιολογητικών και εγγράφων νοµιµο̟οίησης του ε̟ιλεγέντος 
αναδόχου για την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης: «Συµ̟ληρωµατικές µελέτες για την 
κατασκευή δικτύων ύδρευσης Σέτα - Μανίκια»,  ̟ροϋ̟ολογισµού 1.200.000,00 €, 
σύµφωνα µε τον Ν. 3316/05 και τις Υ̟ουργικές Α̟οφάσεις ̟ου εκδόθηκαν σε 
εφαρµογή του. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
123556/5607/1-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τα νοµιµο̟οιητικά στοιχεία ̟ου υ̟οβλήθηκαν α̟ό τον ανάδοχο 
(συνεργαζόµενα γραφεία «Υ∆ΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε., Υ∆ΡΕΤΜΕ Ε.Ε., ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»), για την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης: 
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«Συµ̟ληρωµατικές µελέτες για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης Σέτα - Μανίκια»,  
̟ροϋ̟ολογισµού 1.200.000,00 €, σύµφωνα µε τον Ν. 3316/05 και τις Υ̟ουργικές 
Α̟οφάσεις ̟ου εκδόθηκαν σε εφαρµογή του. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1324 
 
ΘΕΜΑ 50ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1253/24-10-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3978/4-11-2013 
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 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 1253/24-10-2013 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης µέρους της 
δα̟άνης µε α/α 10, ύψους 6.580,50 € µε Φ.Π.Α., για ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ου αφορούν 
την ετήσια συντήρηση, αναβάθµιση και υ̟οστήριξη λογισµικού των ∆/νσεων 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού και  Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως ̟ρος τον 
ΚΑΕ, α̟ό το εσφαλµένο «ΚΑΕ 1723», στο ορθό «ΚΑΕ 0879».  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1325 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση 
του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 4099/1-11-
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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου της 
καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας ενός έτους α̟ό την 
υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης, 
2. το σχέδιο της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, 
3. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί α̟οτυ̟ώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης, 
4. τη δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 50.000,00 €, µε Φ.Π.Α..   
Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας 
στον Ε.Φ 073 και ΚΑΕ 0839. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 
υ̟΄αριθµ. 394/16.4.2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για εργολαβία ή σύµβαση έργου” 
και ̟ρότεινε “µόνιµους εργαζοµένους”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1326 
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ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανέγερση 24ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Χαλκίδας µε Νη̟ιαγωγείο», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
124008/5351/Φ.Έργου/4-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και το υ̟΄αριθµ. 2893/20-6-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής της Π.Σ.Ε., τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανέγερση 24ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Χαλκίδας µε Νη̟ιαγωγείο», Π.Ε. Εύβοιας, κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι µέχρι 31-7-2013. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1327 

 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι 
- Καρδίτσα, τµήµα Ν. Μοναστήρι – όρια Ν. Καρδίτσας - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
123620/5609/1-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συνολικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Ε.Ο. Ν. 
Μοναστήρι - Καρδίτσα, τµήµα Ν. Μοναστήρι – όρια Ν. Καρδίτσας - 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ», αναδόχου εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», έως την 15-04-2014, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 8 (α) του άρθρου 48 του ν. 3669/2008. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1328 
 

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5589/4-11-2013 
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 
Εγκρίνει 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: 

 

Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε 

1 1η εντολή «Ε̟ισκευή – συντήρηση 
του κεντρικού κτιρίου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

Πηνελό̟η Μακρή 12.333,91 9779 
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2 1η εντολή «Εγκατάσταση κλειστού 
κυκλώµατος ασφαλείας στα δύο 
κτίρια της τέως Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας Λαµίας» 

Σ̟ύρος 
Μητραντζάς & 

ΣΙΑ ΟΕ 

23.400,00 9779 

3 11η εντολή «Βελτίωση δρόµου 
Ν.Ε.Ο. Μαρτίνο Λάρυµνα» 

ΠΥΛΩΝ ΑΕ 166.273,92 9459 

4 1η εντολή «∆ια̟λάτυνση δρόµου 
Ι.Μ. Αγάθωνος – Λυχνός» 

Νικόλαος 
Πλιάτσικας 

21.000,00 9771 

5 1η εντολή «Το̟οθέτηση 
κιγκλιδωµάτων, στηθαίων 
ασφαλείας και κατακόρυφη 
σήµανση στο ε̟αρχιακό οδικό 
δίκτυο» 

Βασίλειος Καψής 95.694,00 9771 

6 2η εντολή «Κατασκευή σαρζανέτ 
στο τ.κ Πλάτανου και 
α̟οκατάσταση οδο̟οιίας» 

Όλγα Τσώνη 16.735,04 9771 

7 1η εντολή «Αµµοχαλικόστρωση 
αγροτικών οδών ̟εριοχής 
Ανθήλης» 

Φώτης Ζορµ̟άς 14.662,04 9771 

8 1η εντολή «Συντήρηση ε̟αρχιακού 
οδικού δικτύου» 

Κων/νος Καλτσάς 124.900,00 9459 

9 11η εντολή «Οδός Γλύφας – Φανός 
Ν.Α Φθιώτιδας» 

∆ΙΑΚΤΩΡ ΑΕ 85.046,71 9453 

10 5η εντολή «Ολοκλήρωση 
̟εριβάλλοντα χώρου δηµοτικού 
σχολείου ∆ήµου Εχιναίων» 

Μιχαήλ Μαλάµος 17.741,10 9459 

11 Εκτός έδρας µετακινήσεις & 
οδοι̟ορικά έξοδα 2013  

Υ̟άλληλοι 
Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

155.000,00 9417 
 

12 Εξο̟λισµός δηµοσίου ΚΤΕΟ Π.Ε. 
Φθιώτιδας 

AUTOΝISION 
SAKAR SA 

29.224,80 9899 

 
Οι κ.κ. Περικλής Καραΐσκος και Αναστάσιος Χρονάς δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τη 
δα̟άνη µε α/α 7, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για δηµοτικό έργο”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1329 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
123818/4656/4-11-2013 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 
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Εγκρίνει τη δα̟άνη και τη διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 

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

1 4η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Α̟οκατάσταση Χ.Α.∆.Α 
∆.Ε Ελυµνίων ∆ήµου 
Μαντουδίου – Λίµνης- 
Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας» 

Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. 
ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗΣ 

2.896,00 9455 

2 ∆έσµευση ̟ίστωσης για 
την υ̟ογραφή της 
σύµβασης του έργου: 
«Σήµανση Οδικού ∆ικτύου 
Ν. Εύβοιας» 

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 

200.000,00 9781 

3 ∆έσµευση ̟ίστωσης για 
την υ̟ογραφή της 
σύµβασης του έργου: 
«Σήµανση Οδικού ∆ικτύου 
Β. Εύβοιας» 

Κ. ΜΑΪ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 200.000,00 9781 

4 1η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Συντήρηση ε̟αρχιακού 
οδικού δικτύου Ν¨ησου 
Σκύρου χρήσης 2012» 

Α. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 

84.158,29 9781 

5 12η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Βελτίωση και ε̟έκταση 
λιµένος Μαντουδίου» 

ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε 190.363,90 9451 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1330 

 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
123816/4654/4-11-2013 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 κατά ̟λειοψηφία 
Α. 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. δα̟άνες 49,20 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0869) και 172,13 € µε Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 1329), α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια αναλωσίµων για 
φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα της Π.Ε. Εύβοιας (DRUM BIZHUB 350 ORIGINAL, 
DEVELOPER BIZHUB 350 ORIGINAL),  
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2. δα̟άνη 50.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά των 
υ̟αλλήλων της Π.Ε. Εύβοιας έως 31-12-2013, 
3. δα̟άνη 180,10 € για ̟ληρωµή ταχυδροµικών τελών µηνός Αυγούστου 2013 - 
υ̟ηρεσίες Αλιβερίου και δα̟άνη 211,52 € για ̟ληρωµή ταχυδροµικών τελών µηνός 
Σε̟τεµβρίου 2013 - υ̟ηρεσίες Αλιβερίου, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0823, 
4. δα̟άνες: α) 11.720,00 €, β) 11.040,00 €, γ) 12.320,00 €, δ) 8.740,00 €, ε) 5.940,00 €, α̟ό 
την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0871, για καταβολή α̟οζηµίωσης συµβεβληµένων 
ιατρών Α/θµιας ιατρικής εξέτασης οδηγών για το Α΄ τρίµηνο του 2013,  
5. δα̟άνες 2.500,00 € (ΚΑΕ 0345) και  300,00 € (Κ.Α.Ε 0355), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 
02073 για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ̟ροσω̟ικού (δύο ατόµων) ̟ου 
̟ραγµατο̟οιεί στις δηµόσιες υ̟ηρεσίες ̟ρακτική άσκηση έξι µηνών µε ηµεροµηνία 
έναρξης 1-11-2013, 
6. δα̟άνη 934,80 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, για αµοιβή για 
εργασία ̟ου αφορά την ετήσια συντήρηση καυστήρων (καθαρισµός λεβήτων, 
καθαρισµός καυστήρων 700,000 Κcal/h-814W, έκδοση φύλου ελέγχου, µετρήσεις α̟ό 
αναλυτή καυσαερίων), 
7. δα̟άνη 47,06 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
(εκτός διαγωνισµού) σφραγίδων για το ΚΕ∆∆Υ Ν. Αρτάκης (Έγγρ. 216/6-9-13 ΚΕ∆∆Υ 
Ν. Αρτάκης), 
8. δα̟άνη 28,29 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0894, για ε̟ίδοση 
εγγράφου µε δικαστικό ε̟ιµελητή (εξώδικη διαµαρτυρία – ̟ρόσκληση και δήλωση µε 
ε̟ιφύλαξη δικαιωµάτων ̟ρος την εταιρεία «ΕΣΤΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Ε»), 
9. δα̟άνη 113,16 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0894, για ε̟ίδοση 
εγγράφου µε δικαστικό ε̟ιµελητή (̟ρόσκληση συνεδρίασης Πειθαρχικού Συµβουλίου 
Εφέσεων ̟ροσω̟ικού του Υ̟εραστικού ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε ̟ρος την κ. ∆ήµητρα 
Βερνέζου του Ανέστη), 
10. δα̟άνη 150,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1699, για ̟ροµήθεια ειδών 
φαρµακείου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, 
11. συµ̟ληρωµατική δα̟άνη ̟ου αφορά την ̟ροµήθεια 12 ελαστικών για γκρέϊντερ 
α̟ό τη Goodyear της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ύψους 4.687,92 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1321 (Σχετ.: Έγγρ. 98967/4660/28-8-13 ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων και Πρακτικό 42/2012 θέµα 16 α/α 10 α̟όφαση 1250),   
12. δα̟άνη 321,11 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1512, για ̟ληρωµή 
κοινοχρήστων της ∆/νσης ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης µηνών Ιουλίου – Αυγούστου 2013 
(Έγγρ. 9845/10-9-13 ∆/νση ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης), 
13. δα̟άνη εκ̟αιδευτικής ε̟ίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων των ̟αρακάτω σχολείων: 
α) του 9ου ∆.Σ Χαλκίδας, ̟οσό 200,00 €, για την 11-11-13, β) του ∆ηµοτικού Σχολείου 
∆ροσιάς,  ̟οσό 200,00 €, για την 13-11-13, γ) του 4ου ∆.Σ Χαλκίδας, ̟οσό 250,00 €, για 
την 22-11-13,  α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0821 (Έγγρ. 11102/16-10-13 ∆/νση 
Α/θµιας Εκ̟αίδευσης), 
14. δα̟άνες: α) 5.273,65 € µε Φ.Π.Α. (̟λέον κρατήσεων) και β) 4.538,69 € µε Φ.Π.Α. 
(̟λέον κρατήσεων), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1511, για ̟ροµήθεια 
καυσίµων για τα οχήµατα της Π.Ε. Εύβοιας µηνών Ιουλίου – Αυγούστου 2013 (Έγγρ. 
∆.Υ/17-10-13, ∆.Υ/17-10-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
15. δα̟άνη 615,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1723, για 
̟ροµήθεια λογισµικού για την υ̟οστήριξη του Συστήµατος Προνοιακών Ε̟ιδοµάτων 
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ως ̟ρος τη διαδικασία των ̟ληρωµών, έτσι ώστε να είναι συµβατό µε τις νέες 
̟ροδιαγραφές της ∆ΙΑΣ ∆ιατρα̟εζικά Συστήµατα, 
16. δα̟άνη 569,24 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά τµ. 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας µηνός Σε̟τεµβρίου 2013 (Έγγρ. 1122/16-10-13 τµ. 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας), 
17. δα̟άνη 696,66 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά τµ. 
Κτηνιατρικής µηνών Ιανουαρίου έως ∆εκεµβρίου 2012 (Έγγρ. 13407/2-8-13 τµ. 
Κτηνιατρικής), 
18. δα̟άνη 3.753,52 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά 
∆/νσης Ανά̟τυξης µηνός Αυγούστου 2013 (Έγγρ. 5957/22-10-13 ∆/νσης Ανά̟τυξης), 
19. δα̟άνη 2.783,31 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά 
∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών µηνός Αυγούστου 2013 (Έγγρ. 
117390/27991/18-10-13 ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών), 
20. δα̟άνη 700,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1111, για 
̟ροµήθεια γραφικής ύλης – χαρτικά του ̟ρογράµµατος ∆ακοκτονίας της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (Έγγρ. 14021/30-10-13 τµ. Κτηνιατρικής), 
21. δα̟άνες 147,60 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0869) και 2.587,18 € 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 Olivetti MF35 του τµ. Πληροφορικής, 
(Έγγρ. 121161/280/29-10-13 τµ. Πληροφορικής), 
22. δα̟άνη 246,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, για αµοιβή 
για εργασία για την ε̟ισκευή τεσσάρων τεµαχίων Η/Υ (καθαρισµός α̟ό ιούς, 
καθαρισµός στα ανεµιστηράκια, έλεγχος WIN, εγκατάσταση ̟ρογραµµάτων, 
καθαρισµός δίσκων),  
23. αµοιβή για ασφάλιστρα για τα υ̟. αριθµ.: α) ΤΜΑ 8024 ̟οσού 120,00 €, β) ΤΜΑ 
8023 ̟οσού 120,00 €, γ) ΜΕ 121117 ̟οσού 355,00 € οχήµατα της Π.Ε. Εύβοιας, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0899,  
24. δα̟άνες για τον εορτασµό των ενό̟λων δυνάµεων την 21η -11-2013: α) 1.230,00 € µε 
Φ.Π.Α., για την ηχητική κάλυψη της ̟αρέλασης, β) 850,00 € µε Φ.Π.Α., για την 
̟ροµήθεια δεκα̟έντε (15) δάφνινων στεφάνων και γ) 405,90 € µε Φ.Π.Α., για την 
̟ροµήθεια 300 ̟ρογραµµάτων εορτασµού α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 5161, 
25. δα̟άνες για τον εορτασµό της Εθνικής Αντίστασης: α) 1.230,00 € µε Φ.Π.Α., για την 
ηχητική κάλυψη της ̟αρέλασης, β) 850,00 € µε Φ.Π.Α., για την ̟ροµήθεια δεκα̟έντε 
(15) δάφνινων στεφάνων και γ) 405,90 € µε Φ.Π.Α., για την ̟ροµήθεια 300 
̟ρογραµµάτων εορτασµού α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 5161, 
26. δα̟άνη 203,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Ιανουαρίου έως Ιουλίου 2013 
(Έγγρ. 13788/24-10-13 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής), 
27. δα̟άνη 168,77 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά του 
Κτηνιατρικού γραφείου Καρύστου µηνών Αυγούστου και Σε̟τεµβρίου 2013 (Έγγρ. 
2380/10-10-13 Κτηνιατρικό γραφείο Καρύστου), 
28. δα̟άνη 68,46 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5244, για οδοι̟ορικά της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Μαρτίου έως Ιουλίου 2013 
(Έγγρ. 13789/24-10-13 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, 
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29. δα̟άνη 527,54 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (τµ. Αλιείας) µηνών Ιανουαρίου έως 
Οκτωβρίου 2013 (Έγγρ. 14016/30-10-13 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής), 
30. δα̟άνη 300,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού (τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας) µηνών Ιουλίου 
έως Σε̟τεµβρίου 2013 (Έγγρ. 123253/4622/1-11-13 τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας), 
31. δα̟άνη 1.164,64 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά του 
τµ. Πολιτικής Προστασίας µηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2013 (Έγγρ. 121600/4544/29-
10-13 τµ. Πολιτικής Προστασίας), 
32. δα̟άνες 1.056,48 € (ΚΑΕ 0345) και 60,66 € (ΚΑΕ 0355), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 
02073, για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ̟ροσω̟ικού (έξι ατόµων) ̟ου 
̟ραγµατο̟οιεί στις δηµόσιες υ̟ηρεσίες ̟ρακτική άσκηση µηνός Σε̟τεµβρίου 2013, 
33. δα̟άνη 495,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1329, για 
̟ροµήθεια τεσσάρων ελαστικών για το υ̟. αριθµ. ΚΗΙ 5261 αυτοκίνητο της Π.Ε. 
Εύβοιας, 
34. δα̟άνη 112,42 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0823, για υ̟ηρεσίες courier 
µηνός Οκτωβρίου 2013, 
35. δα̟άνες 49,20 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0869) και 127,56 € µε Φ.Π.A. (ΚΑΕ 1329), α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για την 
ε̟ισκευή φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος µάρκας Toshiba studio 161 της ∆/νσης 
Ανά̟τυξης, 
36. δα̟άνες για οδοι̟ορικά της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού (τµ. Προσω̟ικού & 
Μισθοδοσίας) µηνών: α) Μαρτίου – Α̟ριλίου 2013, ̟οσό 823,69 €,  και β) Μαρτίου έως 
Οκτωβρίου 2013, ̟οσό 1.277,08 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 
123810/4652/4-11-13, 123870/4660/4-10-13 τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας),  
37. αµοιβή για εργασία: α) ενός εκτυ̟ωτή HP 3005 της ∆/νσης Ανά̟τυξης, ̟οσού 36,90 
€ µε Φ.Π.Α. και β) ενός φαξ SAMSUNG SF560 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, ̟οσού 
36,90 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0869. 
 
Β. ∆ιορθώνει: 
1.  την δα̟άνη µε α/α 9, στην υ̟΄ αριθµ. 1184/14-10-2013 α̟όφασή της, α̟ό το 
εσφαλµένο ̟οσό 13,55 € µε Φ.Π.Α. στο ορθό 72,45 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 
ΚΑΕ 1699,  
2. την δα̟άνη µε α/α 2, στην υ̟ ΄αριθµ. 1013/27-8-2013 α̟όφασή της, α̟ό το 
εσφαλµένο ̟οσό 71.560,17 € µε Φ.Π.Α. στο ορθό 71.643,17 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 
02073  ΚΑΕ 0892.  
Ο κ. Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει το ½ των δα̟ανών µε α/α 25. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε “εντός του µήνα να αντιµετω̟ιστεί η 
εκκρεµότητα ̟ου υ̟άρχει σχετικά µε τη συντήρηση των µηχανηµάτων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας” και να ̟αρασχεθούν στην ε̟ιτρο̟ή α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες της 
Π.Ε. Εύβοιας οι εξηγήσεις ̟ου έχουν ζητηθεί µε το υ̟΄αριθµ. ̟ρωτ. 88984/2044/30-7-
2013 έγγραφο του Ανα̟ληρωτή Προϊσταµένου της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1331 

 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
123817/4655/4-11-2013 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. ̟οσό 31.635,73 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9455, για τη µελέτη: 

«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου Κηρέως Ν. Εύβοιας», 
2. ̟οσό 12.033,80 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9455, για τη µελέτη: 

«Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου 
Νηλέως Ν. Εύβοιας», 

3. ̟οσό 11.234,94 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9455, για τη µελέτη: 
«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου Ερέτριας Ν. Εύβοιας», 

4. ̟οσό ε̟ιβολής ̟ροστίµου 62,99 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9459, 
λόγω µη έγκυρης εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών µηνών Νοεµβρίου και 
∆εκεµβρίου 2012 του ̟ροσω̟ικού ̟ου α̟ασχολήθηκε στην Προγραµµατική 
Σύµβαση Πολιτιστικής Ανά̟τυξης για το έργο: «Το̟ογραφική και 
Αρχιτεκτονική Α̟οτύ̟ωση του αρχαίου θεάτρου Ερέτριας και του κατακειµένου 
οικοδοµικού υλικού» ε̟ειδή καθυστέρησε η καταβολή των χρηµάτων,  

5. ̟οσό 26.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9455, για τη µελέτη: 
«Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου 
Αυλώνος Ν. Εύβοιας». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1332 

 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση σύναψης Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Λαµίας για την ̟ραγµατο̟οίηση εξετάσεων 
«αδειοδότησης» τεχνικών και µετα̟οιητικών δραστηριοτήτων, µε την ο̟οία ̟αρέχεται 
το δικαίωµα σε φυσικά ̟ρόσω̟α να ασκούν συγκεκριµένη ε̟αγγελµατική 
δραστηριότητα. 
 

Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση µετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 600/23-10-
2013 έγγραφο της γραµµατείας του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας ̟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 Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, κ. Ανέστη Πίσχινα, ως εξής:  
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1. στις  02-08-2013  
2. στις  27-08-2013 
3. στις  02-09-2013 
4. στις  23-09-2013 
5. στις  30-09-2013 
6. στις  17-10-2013  
7. στις  24-10-2013 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1333 

 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 670/30-10-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 02-10-2013 στον Βόλο (υ̟ηρεσιακοί λόγοι), 
2. στις 07-10-2013 στα Κέδρα Ευρυτανίας (υ̟ηρεσιακοί λόγοι), 
3. στις 18-10-2013 στην Αθήνα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι), 
4. στις 24-10-2013 στην Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι-συνεδρίαση Περιφερειακού 

Συµβουλίου), 
5. στις 29-10-2013 στην ∆αφνούλα Ευρυτανίας (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1334 
 

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

Περικλής Καραΐσκος 
Γεώργιος Πα̟αργύρης 
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 
Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 

    Λάµ̟ρος Τσιτσάνης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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