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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

            της 27ης Ιουνίου  2013 
           Αριθµός Πρακτικού 20 

  

                                                                                                  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 27 Ιουνίου 2013, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 09:00 ̟.µ., συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-1-
2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά 
α̟ό την υ̟΄ αριθµ. 1002/21-6-2013 ̟ρόσκληση 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 19/19-6-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού και ανάθεση της µελέτης: «Μελέτη βελτίωσης 
ε̟αρχιακού δρόµου ∆άφνη – όρια Ν. Φωκίδας», Π.Ε Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης 
αµοιβής  196.883,76 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
έργου: «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθµείο Γλύφας - τµήµα α̟ό χ.θ. 8+120 
έως χ.θ. 11+627,05», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 6.400.000,00 €.  
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας µε την 
Πανευβοική  Οµοσ̟ονδία Ελλάδας στην εκδήλωση µε θέµα: «Εορτή για την Ενσωµάτωση 
της Εύβοιας». 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  
«Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος της Ε.Ο. Ιτέας - Ναυ̟άκτου κατά τµήµατα & 
̟ροκαταρκτικές εργασίες διαµόρφωσης κόµβου Γλυφάδας», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την                    
«Προµήθεια λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών και υαλοσφαιριδίων», 
Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 €. 
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας µε τον 
Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Μακρυκά̟ας «ΤΑ ΒΑΒΟΥΛΑ» στην εκδήλωση µε 
θέµα: «ΒΑΒΟΥΛΑ 2013».   
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης της ̟ροµήθειας: «Προµήθεια και εγκατάσταση 
δυο (2) βοηθητικών διατάξεων για την ̟ρόσβαση ΑΜΕΑ σε ̟αραλίες της Φθιώτιδας», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
έργου: «Ανάδειξη Λίµνης Κρεµαστών – Κατασκευή οδού ̟ρόσβασης Νεοχώρι – 
Φτερόλακα ( Α΄ Φάση)», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 450.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ̟ρόχειρης δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Αντικατάσταση ̟αλαιού κιβωτοειδούς οχετού στον οικισµό Συκιάς (Μαντράκι)», Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 16.500 €. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής Εκµίσθωσης Ακινήτων για την στέγαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σχέση Ι.∆.Ο.Χ. στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση τευχών ̟ρος διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης µελέτης του έργου:  
«Γεωτεχνική µελέτη: α) αντιµετώ̟ισης βραχο̟τώσεων κόµβου εισόδου & β) τεχνικού 
εκσκαφής & ε̟ανε̟ίχωσης του έργου: “Παράκαµψη λουτρών Αιδηψού Ν.Α. 
Εύβοιας”»,  ̟ροϋ̟ολογισµού 36.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών 
αναβαθµών και συρµατοκιβωτίων στον χείµαρρο Καρουτιανόρεµα», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 2ης ̟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 17ο: Έγκριση ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και Παραλαβής του έργου 
µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2013». 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση εργασιών µε την διαδικασία της 
α̟ευθείας ανάθεσης του έργου: «Άρση κατα̟τώσεων στον ε̟αρχιακό δρόµο γέφυρας  
ΝΤΑΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ∆ΙΑΚΟΣ», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δα̟άνης - διοργάνωσης και ̟ραγµατο̟οίησης ηµερίδας µε θέµα: 
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.)», Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικού αξιολόγησης και ανάθεση της µελέτης: «Οριοθέτηση 
ρέµατος Ζαράκων (Μαχαλάς)», Π.Ε. Εύβοιας, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 10 ̟αρ. 2.στ 
του ν. 3316/05, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τον ν.3481/06, συνολικής ̟ροεκτιµώµενης 
αµοιβής 30.000,00€ µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στη συνδιοργάνωση του 
ετήσιου φεστιβάλ «ΗΧΟΙ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ». 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Αθανάσιος Μ̟ουραντάς, Παναγιώτης Παρχαρίδης,  
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, Κων/νος 
∆ασκαλό̟ουλος, Θωµάς Τουσιάδης και Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του 
Γεώργιου Πα̟αργύρη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα 
τακτικά µέλη Περικλής Καραΐσκος καθώς και το ανα̟ληρωµατικό µέλος αυτού και ο 
Γεώργιος Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε. 
Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Αθανάσιος 
Μ̟ουραντάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Σύψα Ζωή, υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, 
κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό ΣΤ΄, ̟ου ορίσθηκε ανα̟ληρώτρια 
γραµµατέας της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 9971/286/28-1-2013 
όµοιά της. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας,  
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ̟οδοµών και οι εισηγητές:   
3. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
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4. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊστάµενη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας. 
 
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄ αριθµ. 225/13-3-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟ο̟εράτωση σαλέ χιονοδροµικού κέντρου Καρ̟ενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σχέση Ι.∆.Ο.Χ. 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή 
λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για την συµµετοχή της Π.Ε. 
Εύβοιας, µε τους το̟ικούς φορείς του ∆ήµου Καρύστου και την Οργανωτική Ε̟ιτρο̟ή 
«ΓΛΑΥΚΟΣ 2013» στην εκδήλωση µε θέµα: «ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΓΛΑΥΚΟΣ». 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση τευχών ανοιχτής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του 
έργου: «Ανακατασκευή ζαρζανετιών στη θέση ‘’Άγιος Πολύκαρ̟ος’’ και 
‘’Γερακοφωλιά’’  Πλειστού ̟οταµού», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..  
 
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και 
α̟οφάσισε τα ̟αρα̟άνω θέµατα να συζητηθούν ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 722 
 

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

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
73505/2974/25-6-2013 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 

ΑΔΑ: ΒΛ467ΛΗ-ΟΤΩ



 5 

Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής στην Π.Ε. Εύβοιας, ̟οσού 
500,00 €, στο όνοµα του υ̟ολόγου Νικολάου Πέ̟̟α, υ̟αλλήλου της ∆/νσης 
Ανά̟τυξης – τµ. Τουρισµού στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος τουριστικής ̟ροβολής 2013 
και συγκεκριµένα: Η Π.Ε. Εύβοιας α̟ό 29-6-2013 έως 2-7-2013 θα φιλοξενήσει τριµελές 
συνεργείο Ρώσων δηµοσιογράφων του δηµόσιου ραδιοτηλεο̟τικού σταθµού 
«ΡΩΣΣΙΑ». Την όλη ̟ρωτοβουλία έχει αναλάβει και έχει ̟ροτείνει στη Γενική 
Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης το Γραφείο Τύ̟ου και Ε̟ικοινωνίας της Ελλάδας στη 
Μόσχα για την ̟αραγωγή εκ̟οµ̟ής ̟ου θα ̟ροβάλλει τα ̟ροϊόντα της Εύβοιας. Μετά 
α̟ό συνεργασία µε την Ένωση ξενοδόχων, συλλόγων, ε̟αγγελµατιών και το 
ε̟ιµελητήριο αναλαµβάνουµε τη φιλοξενία του ραδιοτηλεο̟τικού συνεργείου. Μέρος 
της διαµονής και διατροφής θα γίνει δωρεάν α̟ό ξενοδόχους της Εύβοιας ενώ έχει 
εξασφαλιστεί και η δωρεάν µεταφορά τους. Η Π.Ε. Εύβοιας καλείται να καλύψει 
δα̟άνες 500,00 € ̟ερί̟ου για βενζίνες, µέρος της διαµονής, της διατροφής και αγοράς 
αναµνηστικών κλ̟. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0844 του Ε.Φ 02073. 
Ηµεροµηνία Α̟όδοσης λογ/σµού 31-12-2013. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 723 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄ αριθµ. 225/13-3-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 9904/25-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟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. 225/13-3-2013 (̟ρακτικό 9/2013) α̟όφασή της, ως ̟ρος την 
̟αρ. 1α, α̟ό το λάθος «….την ̟λέον συµφέρουσα ̟ροσφορά…», στο ορθό «…την 
χαµηλότερη τιµή….». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 724 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟ο̟εράτωση σαλέ χιονοδροµικού κέντρου Καρ̟ενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1377/25-6-2013  
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 κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1/11-6-2013 & 1α/17-6-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Α̟ο̟εράτωση σαλέ χιονοδροµικού κέντρου Καρ̟ενησίου», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 €. 
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2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του ̟αρα̟άνω έργου στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση: «Πηνελό̟η Χ. Μακρή», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα 
̟έντε τοις εκατό (45%). 
Μειοψήφισε ο κ Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 725 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σχέση Ι.∆.Ο.Χ. 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3215/25-6-2013 
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 
την αναβολή του θέµατος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 726 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή 
λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3216/25-6-2013 
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 τη δα̟άνη και τη διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
 

 

Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε 

1 1η εντολή «Συντήρηση Π.Ε.Ο. 
Λαµίας – Αθηνών» 

Κων/νος Καλτσάς 37.160,00 9459 

2 3η εντολή «Κατασκευή τµήµατος 
ε̟ενδεδυµένης τάφρου οδού 
Γιαννιτσού – Πά̟̟α» 

Ταξιάρχης Κουτσο̟άνος 11.867,12 9779 

3 9η εντολή «Οδός Γλύφας – Φανός 
Ν.Α Φθιώτιδας» 

∆ΙΑΚΤΩΡ Α.Ε 47.533,77 9453 

4 1η εντολή «Κατασκευή 
̟εζοδροµίων στην Π.Ε.Ο. 
Λαµίας – Στυλίδας στην έξοδο 
α̟ό Λαµία» 

CC PERIGRAMMA 24.000,00 9771 

5 1η εντολή «Ε̟έκταση αρδευτικού 
δικτύου στο ∆.∆. Νέου 
Μοναστηρίου» 

Βάρσος ∆. – Καµ̟ούρης Κ. 6.994,40 9776 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 727 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για την συµµετοχή της Π.Ε. 
Εύβοιας, µε τους το̟ικούς φορείς του ∆ήµου Καρύστου και την Οργανωτική Ε̟ιτρο̟ή 
«ΓΛΑΥΚΟΣ 2013» στην εκδήλωση µε θέµα: «ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΓΛΑΥΚΟΣ». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 649/26-6-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της 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 τη διάθεση ̟ίστωσης 2460,00 € µε Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνουν οι το̟ικοί φορείς 
του ∆ήµου Καρύστου και η Οργανωτική Ε̟ιτρο̟ή «ΓΛΑΥΚΟΣ 2013» µε θέµα: 
«ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΓΛΑΥΚΟΣ», στην Κάρυστο, το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Ιουνίου, ως 
εξής:  
 

 
 

Μέρος του κόστους για   αφίσες, ̟ροσκλήσεις, 
δηµοσιεύσεις, έντυ̟ο υλικό, κύ̟ελλα, µετάλλια, 
δι̟λώµατα κ.λ.̟. 

 
   2460,00 € µαζί µε το  ΦΠΑ  

 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 728 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση τευχών ανοιχτής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του 
έργου: «Ανακατασκευή ζαρζανετιών στη θέση ‘’Άγιος Πολύκαρ̟ος’’ και 
‘’Γερακοφωλιά’’  Πλειστού ̟οταµού», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
72028/2536/20-6-2013 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 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Ανακατασκευή ζαρζανετιών στη θέση ‘’Άγιος 
Πολύκαρ̟ος’’ και ‘’Γερακοφωλιά’’ Πλειστού ̟οταµού», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € 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 Φωκίδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 729 
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 19/19-6-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 19/19-6-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 730 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού και ανάθεση της µελέτης: «Μελέτη βελτίωσης 
ε̟αρχιακού δρόµου ∆άφνη – όρια Ν. Φωκίδας», Π.Ε Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης 
αµοιβής  196.883,76 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 19309/1699/2-
5-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 7-11-2012 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης «Μελέτη βελτίωσης ε̟αρχιακού δρόµου ∆άφνη – όρια Ν. Φωκίδας», Π.Ε 
Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής  196.883,76 € µε Φ.Π.Α.. 
2. Αναθέτει την ̟αρα̟άνω µελέτη στα συµ̟ράττοντα γραφεία : «ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΟΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΣΓΟΥΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ – ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», τα ο̟οία κατέθεσαν την ̟λέον συµφέρουσα 
α̟ό οικονοµικής ά̟οψη ̟ροσφορά και ̟ροσέφεραν το µεγαλύτερο ̟οσοστό έκ̟τωσης, 
ήτοι 20 % ε̟ί της ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής της υ̟ηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και  
Φ.Π.Α.. 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 731 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
έργου: «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθµείο Γλύφας - τµήµα α̟ό χ.θ. 8+120 
έως χ.θ. 11+627,05», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 6.400.000,00 €.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
69585/6397/14-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄ αριθµ. 1/10-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθµείο Γλύφας - τµήµα α̟ό χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 
11+627,05», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 6.400.000,00 €, ̟ου αφορά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής και στην αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών 
των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Α̟ορρί̟τει την α̟ό 15-4-2013 ένσταση της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «Χατζηγάκης  
Τεχνική Α.Ε.» για τους λόγους ̟ου αναλυτικά αναγράφονται στην α̟ό 10-6-2013 
εισήγηση της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του ανωτέρω έργου. 
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3. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας για το έργο του θέµατος στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ», ̟ου ̟ροσέφερε µέση τεκµαρτή έκ̟τωση 
σαράντα ένα τοις εκατό (41%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 732 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2199/17-6-2013 
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 τη δα̟άνη και τη διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή του ̟αρακάτω λογαριασµού έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας ως εξής: 

 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1  3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ : «Α̟οκατάσταση 

κατολισθαίνοντος τµήµατος οδικού 
δικτύου Προυσός Αγρίνιο» 

ΚΑΕ  9459 

ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Ε.∆.Ε. 

113.000,00 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 733 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας µε την 
Πανευβοική  Οµοσ̟ονδία Ελλάδας στην εκδήλωση µε θέµα: «Εορτή για την Ενσωµάτωση 
της Εύβοιας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 603/17-6-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της 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 τη διάθεση ̟ίστωσης 738,00 € µε Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει η Πανευβοική Οµοσ̟ονδία 
Ελλάδας µε θέµα: «Εορτή για την Ενσωµάτωση της Εύβοιας» στη Σκύρο, το Σάββατο 31 
Αυγούστου και την Κυριακή 1 Σε̟τεµβρίου, ως εξής:  
 
 
 

Μέρος του κόστους για αφίσες, ̟ροσκλήσεις, δηµοσιεύσεις, έντυ̟ο 
υλικό,  κατασκευή εξέδρας κ.λ.̟. 

738,00  € µε 
Φ.Π.Α. 

 

Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος  Χρονάς. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 734 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  
«Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος της Ε.Ο. Ιτέας - Ναυ̟άκτου κατά τµήµατα & 
̟ροκαταρκτικές εργασίες διαµόρφωσης κόµβου Γλυφάδας», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
70242/2434/17-6-2013 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 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Α̟οκατάσταση 
οδοστρώµατος της Ε.Ο. Ιτέας - Ναυ̟άκτου κατά τµήµατα & ̟ροκαταρκτικές εργασίες 
διαµόρφωσης κόµβου Γλυφάδας», Π.Ε. Φωκίδας, αναδόχου εταιρείας: «ΗΡΑΚΛΗΣ 
Α.Ε.», συνολικής δα̟άνης 134.347,78 € (εργασία και Φ.Π.Α.), δηλαδή σε υ̟έρβαση κατά 

1.199,57€ σε σχέση µε το ̟οσό της αρχικής σύµβασης, λόγω αύξησης των α̟ολογιστικών 
της ασφάλτου. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 735 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την                    
«Προµήθεια λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών και υαλοσφαιριδίων», 
Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2565/18-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 13-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάδειξη 
µειοδότη για την ̟ροµήθεια, α) 22.000 Kgr λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης, 
β) 9.000 Kgr υαλοσφαιριδίων, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 €, ̟ου αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων αναδόχων. 
2. Α̟ορρί̟τει την ε̟ιχείρηση «ΠΕΤΡΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ 
Ο.Ε.» για τους λόγους ̟ου αναλυτικά αναφέρονται στο ̟ρακτικό δηµο̟ρασίας του 
έργου. 
3. Εξουσιοδοτεί την ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού, ό̟ως ορίσει ηµεροµηνία, ̟ροκειµένου να 
̟ροβεί στο άνοιγµα των οικονοµικών ̟ροσφορών των ̟αρακάτω υ̟οψήφιων 
εταιρειών: 1) Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Νεϊγύ 31-33, Αθήνα – Τ.Κ. 
11143) και 2) ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε. (10ο χλµ Θεσσαλονίκης – Βέροιας – Ιωνία 
Θεσ/νίκης). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 736 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας µε τον 
Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Μακρυκά̟ας «ΤΑ ΒΑΒΟΥΛΑ» στην εκδήλωση µε 
θέµα: «ΒΑΒΟΥΛΑ 2013».   

ΑΔΑ: ΒΛ467ΛΗ-ΟΤΩ



 11 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 613/17-6-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της 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 τη διάθεση ̟ίστωσης 1.200,00 € µε Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Πολιτιστικός 
Χορευτικός Σύλλογος Μακρυκά̟ας «ΤΑ ΒΑΒΟΥΛΑ» µε θέµα: «ΒΑΒΟΥΛΑ 2013» στην 
̟λατεία της Μακρυκά̟ας, το Σάββατο 13 Ιουλίου και ώρα 9:00 µ.µ., ως εξής:  
 
 
 

Μέρος του κόστους για    αφίσες , ̟ροσκλήσεις , 
δηµοσιεύσεις , έντυ̟ο υλικό ,  ενοικίαση 
̟αραδοσιακών φορεσιών   κ.λ.̟ . 

 
      1200,00  € µε ΦΠΑ  

 

Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 737 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης της ̟ροµήθειας: «Προµήθεια και εγκατάσταση 
δυο (2) βοηθητικών διατάξεων για την ̟ρόσβαση ΑΜΕΑ σε ̟αραλίες της Φθιώτιδας», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
70842/6540/18-6-2013 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. τα τεύχη της ̟ροµήθειας: «Προµήθεια και εγκατάσταση δυο (2) βοηθητικών 
διατάξεων για την ̟ρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. σε ̟αραλίες της Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α. 
β. την α̟΄ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω ̟ροµήθειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 27 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» και του άρθρου 2, ̟αρ. 
13 εδ. βΙΙ του ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 
στην εταιρεία «ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µε δ.τ. «ΤΟΒΕΑ Ε.Π.Ε.», η ο̟οία είναι ικανή να 
̟αράσχει µε τον ̟λέον α̟οτελεσµατικό τρό̟ο τη ζητούµενη ̟ροµήθεια, διότι είναι η 
µοναδική ̟ροµηθεύτρια έναντι οιουδή̟οτε άλλου ̟αρέχοντος ανάλογες ̟ροµήθειες. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας – Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων, 
ως διευθύνουσα και ε̟ιβλέ̟ουσα υ̟ηρεσία της εν λόγω ̟ροµήθειας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 738 
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ΘΕΜΑ 10ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
έργου: «Ανάδειξη Λίµνης Κρεµαστών – Κατασκευή οδού ̟ρόσβασης Νεοχώρι – 
Φτερόλακα ( Α΄ Φάση)», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 450.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1234/14-6-2013 
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 το υ̟΄ αριθµ. 1α/6-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Ανάδειξη Λίµνης Κρεµαστών – Κατασκευή οδού ̟ρόσβασης Νεοχώρι – Φτερόλακα 
(Α΄ Φάση)», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 450.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και στην αξιολόγηση των οικονοµικών 
̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Α̟ορρί̟τει την α̟ό 11-6-2013 ένσταση της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «Ιωάννης Σ. 
Αθανασίου» για τους λόγους ̟ου αναλυτικά αναγράφονται στην α̟ό 14-6-2013 
εισήγηση της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του ανωτέρω έργου. 
3. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου στην Κ/Ξ «ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Π. 
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ Β.», ̟ου ̟ροσέφερε µέση έκ̟τωση τριάντα οκτώ τοις εκατό 
(38%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 739 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ̟ρόχειρης δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Αντικατάσταση ̟αλαιού κιβωτοειδούς οχετού στον οικισµό Συκιάς (Μαντράκι)», Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 16.500 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
65749/3150/Φ.ΕΡΓΟΥ/6-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 29-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του 
έργου: «Αντικατάσταση ̟αλαιού κιβωτοειδούς οχετού στον οικισµό Συκιάς 
(Μαντράκι)», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 16.500,00 €. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εργολη̟τική ε̟ιχείρηση: 
«∆οµικά Υλικά Κατ/κη Ε.Π.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση δύο τοις εκατό (2%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 740 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής Εκµίσθωσης Ακινήτων για την στέγαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2239/20-6-2013 
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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει : 
1. το υ̟΄ αριθµ. 1/14-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής Εκµίσθωσης Ακινήτων Έργων της 
Π.Ε. Ευρυτανίας σχετικά µε την στέγαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, 
2. την µίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας των Αναστάσιου και Κων/νου Τσιλίκα για 
την στέγαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, το 
ο̟οίο βρίσκεται ε̟ί της οδού Κατσαντώνη 2 Καρ̟ενήσι, διαµέρισµα διακοσίων 
ογδόντα ̟έντε (285) τ.µ., µε την δέσµευση να ̟ροβούν σε ανακαίνιση των 
υδροχρωµάτων. Η συνολική τιµή µηνιαίου µισθώµατος σύµφωνα µε την ̟ροσφορά 
ανέρχεται στα εννιακόσια 900,00 €, ̟οσό ̟ου κρίνεται συµφέρον για την στέγαση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας και αναλύεται ως εξής : 
1. Τσιλίκας Αναστάσιος : 73,35% , ήτοι 660,15 €. 
2. Τσιλίκας Κων/νος      : 26,65% , ήτοι 239,85 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 741 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σχέση Ι.∆.Ο.Χ. στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3150/20-6-2013 
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 – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 52.000,00 € για την ̟ρόσληψη έξι (6) 
υ̟αλλήλων, κλάδου Π.Ε. Γεω̟όνων, µε σχέση Ι.∆.Ο.Χ. στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, χρονικής διάρκειας 5,5 µηνών για το ̟ρόγραµµα κατα̟ολέµησης του δάκου 
της ελιάς. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0342 (̟οσό 40.000,00 €) και    
ΚΑΕ 0352 (̟οσό 12.000,00). 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 742 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση τευχών ̟ρος διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης µελέτης του έργου:  
«Γεωτεχνική µελέτη: α) αντιµετώ̟ισης βραχο̟τώσεων κόµβου εισόδου & β) τεχνικού 
εκσκαφής & ε̟ανε̟ίχωσης του έργου: “Παράκαµψη λουτρών Αιδηψού Ν.Α. 
Εύβοιας”»,  ̟ροϋ̟ολογισµού 36.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
72143/3478/20-6-2013 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 τον φάκελο του έργου: «Γεωτεχνική µελέτη: α) αντιµετώ̟ισης βραχο̟τώσεων 
κόµβου εισόδου & β) τεχνικού εκσκαφής & ε̟ανε̟ίχωσης του έργου: “Παράκαµψη 
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λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας”», ̟ροϋ̟ολογισµού 36.900,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου 
συντάχθηκε α̟ό την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, 
κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3316/05, ̟ροκειµένου να ̟ροχωρήσει η 
διαδικασία ανάθεσης της µελέτης. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 743 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών 
αναβαθµών και συρµατοκιβωτίων στον χείµαρρο Καρουτιανόρεµα», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
65686/2228/21-6-2013 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, µε αναθεώρηση, της ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση 
ζηµιών αναβαθµών και συρµατοκιβωτίων στον χείµαρρο Καρουτιανόρεµα», Π.Ε. 
Φωκίδας, κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι µέχρι 30-9-2013.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 744 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 2ης ̟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. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
61631/5547/20-6-2013 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 2η ̟αράταση της συµβατικής ̟ροθεσµίας εκ̟όνησης 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 εννιακόσιες είκοσι οκτώ (928) ηµερολογιακές 
ηµέρες, ήτοι µέχρι 30-6-2013.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 745 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και Παραλαβής του έργου 
µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2013». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 72590/311/21-
6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει το υ̟΄ αριθµ. 1/21-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και 
Παραλαβής του έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2013», ̟ου αφορά στην ̟αραλαβή του ̟ρώτου 
̟αραδοτέου (χαρτογράφηση και δηµιουργία ε̟ιχειρησιακών χαρτών) της αναδόχου 
εταιρείας «Βιοεφαρµογές Ε.Π.Ε.», του τµήµατος Α΄ «Παρακολούθηση α̟ό εδάφους 
των ̟ρονυµφών των κουνου̟ιών και διενέργεια α̟ό εδάφους ̟αρεµβάσεων 
̟ρονυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας και υ̟ολειµµατικής ακµαιοκτονίας στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» του έργου του θέµατος. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 746 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση εργασιών µε την διαδικασία της 
α̟ευθείας ανάθεσης του έργου: «Άρση κατα̟τώσεων στον ε̟αρχιακό δρόµο γέφυρας  
ΝΤΑΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ∆ΙΑΚΟΣ», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
72837/2567/21-6-2013 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: 
1. τη δα̟άνη, ύψους 4.954,44 € µε Φ.Π.Α., α̟ό το κονδύλιο των εκτάκτων αναγκών του 
Ν. Φωκίδας, για την εκτέλεση των εργασιών: «Άρση κατα̟τώσεων στον ε̟αρχιακό 
δρόµο γέφυρας  ΝΤΑΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ∆ΙΑΚΟΣ», Π.Ε. Φωκίδας, 
2. την α̟ευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτες, λόγω του κατε̟είγοντος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4071/12 ΦΕΚ 85Α. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 747 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
72569/2385/21-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη διάθεση ̟οσού 275,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
µελανιών της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (Φανιδάκης Εµµ. & Σια). 
2. τη διάθεση ̟οσού 2.325,38 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9771, για 
µεταφορά αλατιού (Λαγγουράνης Γεώργιος). 
3. τη διάθεση ̟οσού 483,23 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9771 για µεταφορά 
αλατιού (Μάνος Παναγιώτης). 
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4. τη διάθεση ̟οσού 945,45 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9771, για µεταφορά 
αλατιού (Σεγδίτσας Παναγιώτης). 
5. τη διάθεση ̟οσού 642,18 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
µελανιών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Μ̟εχλιβανίδης). 
6. τη διάθεση ̟οσού 75,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
τόνερ της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού (Φανιδάκης Εµµ. & Σια). 
7. τη διάθεση ̟οσού 100,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1231, για ̟ροµήθεια 
ειδών καθαριότητας της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών (Μόσχος Αντώνιος). 
8. τη διάθεση ̟οσού 3.159,50  €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0711, για ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 17  υ̟αλλήλων.   
9. τη διάθεση ̟οσού 4.191,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 01 ΚΑΕ 9779(ΚΑΠ), για 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 12 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών.   
10. τη διάθεση ̟οσού 74.402,64 €, α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΜ 009, για ̟ληρωµή 5ου 
λογαριασµού της µελέτης «Περιφερειακός δρόµος Λιδωρικίου ΣΑΜ 009» 
(Κανελλό̟ουλος ∆ηµήτριος). 
11. τη διάθεση ̟οσού 10.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 2334, για 
ε̟ιχορήγηση ̟ρονοιακών ιδρυµάτων Ν. Φωκίδας.  
12. τη διάθεση ̟οσού 2.000,00 €,α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 2339, για σκο̟ούς 
κοινωνικής ̟ρόνοιας (Αιµοδοτικοί σύλλογοι) Ν. Φωκίδας.  
13. τη διάθεση ̟σοού 10.559,55 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για 
εκχιονισµούς ̟εριόδου 8-3/13 έως 13-3/2013 (Θάνος ∆ήµος). 
14. τη διάθεση ̟οσού 31.709,40 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για 
εκχιονισµούς ̟εριόδου 8-3/2013 έως 13-3-2013 (ΠΑΙΑΝ ΕΠΕ). 
15. τη διάθεση ̟οσού 6531,30 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών, για εκχιονισµούς 
̟εριόδου 8-3/2013 έως 13-3-2013 (Σ̟υρό̟ουλος Ευθύµιος). 
16. τη διάθεση ̟οσού 18302,40 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για 
εκχιονισµούς ̟εριόδου 8-3/2013 έως 13-3-2013 (Ρά̟της Γεώργιος). 
17. τη διάθεση ̟οσού 10.559,55 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για 
εκχιονισµούς ̟εριόδου 14-3-2013 έως 19-3-2013 (Θάνος ∆ήµος). 
18. τη διάθεση ̟οσού 30.713,10 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για 
εκχιονισµούς ̟εριόδου 14-3-2013 έως 19-3-2013 (ΠΑΙΑΝ ΕΠΕ). 
19. τη διάθεση ̟οσού 9.026,97 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για 
εκχιονισµούς ̟εριόδου 14-3-2013 έως 19-3-2013 (Σ̟υρό̟ουλος Ευθύµιος). 
20. τη διάθεση ̟οσού 18.302,40 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για 
εκχιονισµούς ̟εριόδου 14-3-2013 έως 19-3-2013 (Ρά̟της Γεώργιος). 
21. τη διάθεση ̟οσού 4.581,75 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για 
εκχιονισµούς ̟εριόδου 22-3-2013 έως 27-3-2013 (Θάνος ∆ήµος). 
22. τη διάθεση ̟οσού 6.494,40 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών, για εκχιονισµούς 
̟εριόδου 22-3-2013 έως 27-3-2013 (ΠΑΙΑΝ ΕΠΕ). 
23. τη διάθεση ̟οσού 4.635,87 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για 
εκχιονισµούς ̟εριόδου 22-3-2013 έως 27-3-2013 (Σ̟υρό̟ουλος Ευθύµιος). 
24. τη διάθεση ̟οσού 19.040,40 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για 
εκχιονισµούς ̟εριόδου 22-3-2013 έως 27-3-2013 (Ρά̟της Γεώργιος). 
25. τη διάθεση ̟οσού 2.284,11 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για 
εκχιονισµούς ̟εριόδου 05-4-2013 έως 10-4-2013 (Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος). 
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26. τη διάθεση ̟οσού 18.302,40 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για 
εκχιονισµούς ̟εριόδου 5-4-2013 έως 10-4-2013 (Ρά̟της Γεώργιος). 
27. τη διάθεση ̟οσού 24.558,00 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για έργο 
δια̟λάτυνσης τµήµατος της Π.Ε.Ο. Άµφισσας-Λιδορικίου λόγω κατολίσθησης, 
αναδόχου Ηρακλής Κ. Μ̟αρτσώτας.  
28. τη διάθεση ̟οσού 23.084,00 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών, για έργο άρσης 
κατα̟τώσεων και ε̟ικινδυνότητας λόγω κατολίσθησης τµήµατος της Π.Ε.Ο. 
Άµφισσας-Λιδορικίου αναδόχου Ηρακλής Α.Ε.  
29. τη διάθεση ̟οσού 281.750,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459 ̟ιστώσεις 
ΣΑΕΠ 066 (Ηρακλής ΑΕ), για ̟ληρωµή 1ου λογαριασµού του έργου :  
«Α̟οκατάσταση Οδοστρώµατος της υ̟.αρ.48 Ε Ο κατά τµήµατα».  
30. τη διάθεση ̟οσού 100,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0826, για ̟ληρωµή 
λογ/µου κινητής τηλεφωνίας Vodafone  Αντι̟εριφερειάρχη.  
 31. τη διάθεση ̟οσού 1031,52 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0511, για 
υ̟ερωρίες  4 υ̟αλλήλων της  Αγροτικής ανά̟τυξης ̟ρογράµµατος ∆ακοκτονίας 
Μαΐου-Ιουνίου 2013.   
 
32. Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 563/20-5-2013 (̟ρακτικό 16/2013) α̟όφασή της ως 
̟ρος την δα̟άνη µε α/α 20, ̟ου αφορά σε υ̟ερωριακή α̟ασχόληση ̟ρογράµµατος 
δακοκτονίας Μαρτίου - Α̟ριλίου 2013, µε το ̟οσό των 72,30 €, α̟ό την  ̟ίστωση του 
Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0511. 
 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 748 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δα̟άνης - διοργάνωσης και ̟ραγµατο̟οίησης ηµερίδας µε θέµα: 
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.)», Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.2269/21-6-
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 διοργάνωση και ̟ραγµατο̟οίηση ηµερίδας µε θέµα : «Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.)», την Πέµ̟τη 4 Ιουλίου 2013, στην 
αίθουσα ̟ολλα̟λών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Βοιωτίας, στη Λιβαδειά, οδός Φίλωνος 
35-39, σύµφωνα µε το συνηµµένο ̟ρόγραµµα. Οι υ̟άλληλοι ̟ου αναµένεται να 
συµµετέχουν στην εν λόγω ηµερίδα ανέρχονται συνολικά στους 120.  
2. α) τη διάθεση ̟οσού 600,00 € (120 Χ 5), για την ̟ροµήθεια και τη χορήγηση 
αφεψήµατος ή αναψυκτικού µε γλύκισµα ή άλλο ανάλογο έδεσµα, σε κάθε 
εκ̟αιδευόµενο ή µέλος του διδακτικού ̟ροσω̟ικού,  
β) τη διάθεση ̟οσού 174,00 €, για την ̟ροµήθεια του αναγκαίου για σηµειώσεις υλικού  
(120 φάκελοι µε σηµειωµατάριο και στυλό).  
Η ως άνω συνολική δα̟άνη των 774,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., θα 
βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0844 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 749 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
72643/2939/21-6-2013 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 κάτωθι δα̟άνες, ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν και υ̟άρχει η σχετική δέσµευση, 
για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
1. τη διάθεση ̟οσού 34.397,31 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071  ΚΑΕ 9455, για τη 
µελέτη ΣΧΟΟΑΠ κοινότητας Λιχάδας Ν. Εύβοιας.  
2. τη διάθεση ̟οσού 84.052,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071  ΚΑΕ 9454, για την 
ανέγερση του 24ου ∆ηµοτικού Σχολείου Χαλκίδας µε Νη̟ιαγωγείο.  
3. τη διάθεση ̟οσού 94.132,25 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071  ΚΑΕ 9455, για τη 
µελέτη του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ήµου Ελυµνίων.  
4. τη διάθεση ̟οσού 81,39 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071  ΚΑΕ 9454, για υ̟όλοι̟ο 
του έργου: «Προσθήκη αίθουσας ̟ολλα̟λών χρήσεων στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πύργου 
Ωρεών».  
5. τη διάθεση ̟οσού 108.971,41 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071  ΚΑΕ 9455, για τη 
µελέτη του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ήµου Κηρέως. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 750 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
72650/2941/21-6-2013 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 την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής στην Π.Ε. Εύβοιας, ̟οσού 
1.700,00 €, στο όνοµα του υ̟ολόγου Νικολάου Πέ̟̟α, υ̟αλλήλου της ∆/νσης 
Ανά̟τυξης – τµ. Τουρισµού στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος τουριστικής ̟ροβολής 2013 
και συγκεκριµένα: Η Π.Ε. Εύβοιας α̟ό 27-6-2013 έως 4-7-2013 θα φιλοξενήσει ε̟τά 
Ουκρανούς δηµοσιογράφους.  Η φιλοξενία γίνεται σε συνεργασία µε το γραφείο του 
ΕΟΤ Ρωσίας – Ουκρανίας, το ο̟οίο θα καλύψει τα εισιτήρια. Σε συνεργασία µε την 
Ένωση Ξενοδόχων, τους το̟ικούς συλλόγους ε̟αγγελµατιών τουρισµού, το 
ε̟ιµελητήριο και τους δήµους οι ξενοδόχοι αναλαµβάνουν τη διαµονή, µέρος της 
διατροφής κλ̟. Η Π.Ε. Εύβοιας καλείται να καλύψει τις ̟αρακάτω δράσεις : 1) 
Μεταφορά – βενζίνες – αναµνηστικά κόστος  738,00 € µε Φ.Π.Α., 2) Φωτογραφήσεις – 
βίντεο κόστος 492,00 € µε Φ.Π.Α., 3) ∆ύο µε τρία γεύµατα κόστος 470,00 €.   
Συνολικό κόστος 1.700,00 € 
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Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0844 του Ε.Φ. 02073. 
Ηµεροµηνία Α̟όδοσης λογ/σµού 31-12-2013. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας ότι ‘’υ̟άρχει ενιαίος σχεδιασµός ̟ου 
αγνοούµε την εξέλιξή του’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 751 
 
ΘΕΜΑ 23ο: 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. 3171/21-6-2013 
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 Ε̟ίδοµα νεφρο̟αθών  Ιουλίου-Αυγούστου 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2713 

150.000,00 

2 ∆α̟άνη για ̟λύσιµο του ΚΗΗ 2717 αυτοκίνητο του 
Αντι̟εριφερειάρχη  Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861 

100,00 

3 Οδοι̟ορικά υ̟αλλήλων της ∆/νσης Μεταφορών και 
Ε̟ικοινωνιών α̟ό Μάρτιο έως ∆εκέµβριο 2012 

5.140,68 

4 Α̟οζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων της ∆/νσης 
Ανά̟τυξης για το Γ΄ τρίµηνο 2013 Εφ01073 ΚΑΕ 0515 

5.400,00 

5 ∆α̟άνες µεταφοράς µαθητών  ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0821  
ό̟ως ο ̟ίνακας ̟ου ακολουθεί : 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 Πα̟ασάρας Ανδρέας 763,88 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

2 Πα̟ασάρας Ανδρέας 1.028,30 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

3 Πέ̟ερας Αθανάσιος 1.131,13 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

4 Στεργιό̟ουλος Κωνσταντίνος 917,56 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

5 Στεργιό̟ουλος Κωνσταντίνος 881,40 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

6 Σιά̟̟ας Κωνσταντίνος 2.221,58 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

7 Σταθό̟ουλος Νικόλαος 1.550,36 €  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

8 Σταθάρας Βασίλειος 528,84 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

9 Σταµέλος ∆ηµήτριος 294,93 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

10 Σταµέλος ∆ηµήτριος 616,98 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

11 Σβεντζούρης Αθανάσιος 2.183,16 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

12 Σφήκα Μαρία 1.349,22 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

13 Τεµ̟λαλέξης Γεώργιος 822,64 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

14 Τέκου Μαρία 791,00 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

15 Τατσιαρής Σωτήριος 2.167,34 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

16 Τσιλοφύτης Γεώργιος 555,96 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

17 Τσάκας Ιωάννης 1.059,94 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

18 Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος 506,24 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

19 Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος 163,85 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

20 Κόγιας Χρήστος 2.196,72 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

21 Κυριαζή Παναγιώτα 917,56 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

22 Κυριαζή Παναγιώτα 1.550,36 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

23 Καλλικάτσος Ευάγγελος 144,64 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

24 Καλλικάτσος Ευάγγελος 1.010,22 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

25 Καρακοβούνης Ανδρέας 1.582,00 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

26 Κατσαµ̟έκης Αργύρης 452,00 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

27 Κατσαµ̟έκης Αργύρης 447,48 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

28 Κιλτσό̟ουλος ∆ηµήτριος 484,77 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

29 Κιλτσό̟ουλος ∆ηµήτριος 1.314,19 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

30 Κατσόγιαννος Γεώργιος 791,00 €  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

31 Καµήτσος Νικόλαος 3.062,30 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

32 Καλαµβώκης Παναγιώτης  142,38 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

33 
Καραµήτρος Κων/νος του 
Σ̟υρ. 2.110,84 € 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

34 Κατό̟ης Χρήστος 1.597,82 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

35 Μόσχος Γεώργιος 933,38 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

36 Κολοβός Χρήστος 680,26 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

37 Λύκος Ιωάννης  474,60 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

38 Πα̟αχουλιάρας Ιωάννης 838,46 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

39 Παρδάλης Κωνσταντίνος 1.170,51 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

40 Τσαγανός Κωνσταντίνος 1.819,30 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

41 Λαϊνάς Ανδρέας 1.819,30 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

42 Λαϊτσας ∆ηµήτριος 1.139,04 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

43 Λαϊτσας ∆ηµήτριος 447,48 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

44 Γουργιώτης Χρήστος 1.152,60 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

45 Γουργιώτης Χρήστος 664,44 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

46 Καστανάς Ιωάννης 775,18 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

47 Καστανάς Ιωάννης 791,00 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

48 Χατζηχρήστος Ηλίας 1.044,12 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

49 Αυγερινάκος Νικόλαος 587,60 € 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

50 Ι.Κ.Στεργίου & ΣΙΑ Ο.Ε. 2.956,08 € ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2013 
51 Πολύµερος ∆ηµήτριος 170,63 € ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2013 
52 Υ̟εραστικό Κτελ 2.171,30 € ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2013 

 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 752 
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ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
72648/2940/21-6-2013 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 την διάθεση ̟ιστώσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών (ανάληψη υ̟οχρεώσεων – 
δέσµευσης ̟ιστώσεων) ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή 
̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, ως εξής: 
1. τη διάθεση ̟οσών : α) 2.254,88 €  και β) 980,31 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  
ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών 
Ιανουαρίου – Μαΐου 2013 (Έγγρ. 8007/7-6-13, 8006/7-6-13 ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής).   
2. τη διάθεση ̟οσού 4.142,55 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά της ∆/νσης Ανά̟τυξης µηνός Μαΐου 2013 (Έγγρ. 3737/Φ34/11-6-13 ∆/νση 
Ανά̟τυξης). 
3. τη διάθεση ̟οσών : α) 130,36 € - υ̟ηρεσίες Νέας Αρτάκης, β) 296,42€ - υ̟ηρεσίες 
Αλιβερίου, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0823 για ̟ληρωµή ταχυδροµικών 
τελών µηνός Μαΐου 2013.  
4. τη διάθεση ̟οσού 152,90 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073   ΚΑΕ 1329, για 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το φωτοτυ̟ικό µηχάνηµα KONICA 7020 του τµ. 
Μεταφορών Ιστιαίας.  
5. τη διάθεση ̟οσών: α) 1.192,06  και β) 3.154,92 €, για  οδοι̟ορικά της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων µηνός Μαρτίου 2013 (Έγγρ. 61040/2920/28-5-13, 61025/2916/28-5-13 
∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
6. τη διάθεση α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0345 = 1.044,74 €  και  ΚΑΕ 0355= 
60,25 €, για αµοιβές ̟ροσω̟ικού ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί στις δηµόσιες υ̟ηρεσίες ̟ρακτική 
άσκηση µηνός Μαΐου 2013.  
7. τη διάθεση  ̟οσού 479,70 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0843, για 
εκτύ̟ωση καρτελών δελτίων εκ̟αίδευσης και εξέτασης υ̟οψηφίων οδηγών της ∆/νσης 
Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 753 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικού αξιολόγησης και ανάθεση της µελέτης: «Οριοθέτηση 
ρέµατος Ζαράκων (Μαχαλάς)», Π.Ε. Εύβοιας, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 10 ̟αρ. 2.στ 
του ν. 3316/05, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τον ν.3481/06, συνολικής ̟ροεκτιµώµενης 
αµοιβής 30.000,00€ µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
68313/3248/Φ.Μ./13-6-2013 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 
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1. Εγκρίνει το α̟ό 12-6-2013 ̟ρακτικό 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: «Οριοθέτηση ρέµατος Ζαράκων (Μαχαλάς)», Π.Ε. Εύβοιας, 
συνολικής ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 30.000,00€ µε Φ.Π.Α..  
 2. Αναθέτει την ανωτέρω µελέτη στο µελετητικό σχήµα: «ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
- ΑΝ∆ΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ», το ο̟οίο κατέθεσε την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής 
ά̟οψης ̟ροσφορά και ̟ροσέφερε το µεγαλύτερο ̟οσοστό έκ̟τωσης ήτοι τέσσερα τοις 
εκατό (4,00 %) - (̟οσό σύµβασης 23.414.63 €). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 754 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στη συνδιοργάνωση του 
ετήσιου φεστιβάλ «ΗΧΟΙ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Γ.Α. 447/21-6-
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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη ̟οσού 3.936,00 € για την συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στην 
συνδιοργάνωση µε το̟ικούς και άλλους φορείς του ετήσιου φεστιβάλ ‘’ΗΧΟΙ ΤΟΥ 
∆ΑΣΟΥΣ’’, ̟ου θα διεξαχθεί στην Καλοσκο̟ή Φωκίδας α̟ό τις 19 Ιουλίου έως και 21 
Ιουλίου και  αναλύεται ως εξής:      
1) Εκτύ̟ωση 1.000 αφισών -  ̟οσό 307,5 €. 
2) ∆ραστηριότητες αναψυχής greenwind (τραµ̟ολίνο, φουσκωτά ̟αιχνίδια, τοξοβολία, 
̟ίστα αναρρίχησης)  -  ̟οσό 2.029,5 €. 
3) Μεταφορά εγκατάσταση και ενοικίαση χηµικών τουαλετών - ̟οσό 1.599 €. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Φορέα 073 ΚΑΕ 0844. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 755 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. α) 400/18-6-
2013 και β) οικ. 195/17-6-2013 έγγραφα των γραφείων Αντι̟εριφερειαρχών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τις µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. 
Γιώτας Γαζή, ως εξής: 
- Τετάρτη 5/6/2013 Αθήνα. Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης. 
- Πέµ̟τη  6/6/2013 Αθήνα. Υ̟ουργείο Πολιτισµού. 
- Παρασκευή 7/6/2013  Αθήνα. Γενική Γραµµατεία Περιβάλλοντος 
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- Πέµ̟τη 13/6/2013 Αθήνα. Υ̟ουργείο Οικονοµικών 
- Παρασκευή 14/6/2013. ΕΝΠΕ. Θέµατα Περιφερειών. 
- Σάββατο 15/6/20132. Ε̟ιτρο̟ή Ισότητας.  
 
2. την κάτωθι µετακίνηση του Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, κ.  Γεώργιου Μουλκιώτη, ως εξής: 
- Στις 18-6-2013 στην Αθήνα, σε έκτακτη σύσκεψη στο Υ̟ουργείο Αγροτικής 
Οικονοµίας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 756 

 
 
 
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 
Αθανάσιος Μ̟ουραντάς     Παναγιώτης Παρχαρίδης              Ζωή  Σύψα 
    Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
    Γεώργιος Μ̟αντούνας 

Αναστάσιος Χρονάς 
    Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 
    Θωµάς Τουσιάδης 

Γεώργιος Ζιώγας 
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