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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 27ης Αυγούστου  2013 
          Αριθµός Πρακτικού 25 

  

                                                                                                  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 27 Αυγούστου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:15 ̟.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΄ αριθ. 1405/22-8-2013 ̟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 24/6-8-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή διατροφικού ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών και 
α̟οζηµίωση ιατρών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού 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 €.             
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτύ̟ωση Ειδικών Μαθητικών ∆ελτίων, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στις 
̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει ο Εκ̟ολιτιστικός και Οικολογικός Σύλλογος 
“Υψηλάντη”, µε θέµα: «Κω̟αΐδα – στο χτές και στο σήµερα». 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής για την α̟ευθείας ανάθεση των ̟άσης φύσεως 
̟ροµηθειών και εργασιών, ̟αραλαβής υλικών και εργασιών α̟ό τις α̟ευθείας 
αναθέσεις, α̟ογραφής υλικών καταστροφής αχρήστων υλικών, για τις ανάγκες της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη α̟όφασης σχετικά µε την αναµονή ή µη ̟αράτασης ισχύος της 
βεβαίωσης ΜΕΕΠ της τεχνικής εταιρείας «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του 
έργου: «Ανέγερση και εξο̟λισµός ̟ολιτιστικού ̟νευµατικού κέντρου Ιεράς 
Μητρό̟ολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.700.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης 
Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: « Οδός Καθενοί – Στενή», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης 
Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Οδός Στύρα – Ν. Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 4ου  
Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών και της 2ης 

Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Βελτίωση οδού Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Άγ. 
Γεώργιος Λιχάδας µε ̟αράκαµψη Γιάλτρων (τµήµα Α: ̟αράκαµψη Αγ. Νικολάου)», 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Σήµανση οδικού δικτύου Νοµού 
Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος ̟ροσφυγής στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Λαµίας, κατά της υ̟΄αριθµ. 359/2013 α̟όφασης της Το̟ικής ∆ιοικητικής Ε̟ιτρο̟ής 
Υ̟οκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Λαµίας.  
 
ΘΕΜΑ 15ο:  Εκδίκαση ένστασης της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «Οδός Ζάρακες – ̟αραλία Αλµυρο̟οτάµου 
(Ολοκλήρωση)», Π.Ε. Εύβοιας, κατά της υ̟’ αρ. 91469/4321/13-8-2012 α̟όφασης 
έκ̟τωσής της (εξ΄ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ροµήθεια εξο̟λισµού στο ∆ηµόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. της 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Ολοκλήρωση εγκιβωτισµού χειµάρρου Χόλιανης ∆υτικής Φραγκίστας», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρέντη - Κρυονέρι - Παλαιοκατούνα», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ια̟ίστωση ̟ραγµατο̟οίησης και έγκριση νέων διαδροµών µεταφοράς 
µαθητών Π.Ε. Εύβοιας για το χρονικό διάστηµα α̟ό 1-1-2013 µέχρι 10-6-2013. 
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου: «Ανακατασκευή 
ζαρζανετιών στη θέση “Άγιος Πολύκαρ̟ος” και “Γερακοφωλιά” Πλειστού ̟οταµού», 
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Παράκαµψη Μαλεσίνας Ν.Α. 
Φθιώτιδας». 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών 
& έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
στην Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 286/27-3-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής & λήψη νέας σχετικά µε την έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και 
διακήρυξης του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός κόµβου Αγίου Σ̟υρίδωνα», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 33.500,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικού – οριστική κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού ̟ροµήθειας Α΄ φάσης «Προµήθεια χρώµατος ∆ιαγράµµισης», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε  Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 692/19-6-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής & έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση 
οδοστρώµατος στον ε̟αρχιακό δρόµο Μοναστηράκι – Μαλάµατα – Μανάγουλη Α΄ 
Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών 
στον οδικό άξονα Άγιος Γεώργιος – Ασ̟ρό̟υργος – Σαρκίνι - Όρια Ν. Αιτ/νιας», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού, 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Ανάκληση των υ̟΄ αριθµ. 429/25-4-2013 και 740/27-6-2013 α̟οφάσεων της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως δηµο̟ράτησης και κατακύρωσης του έργου: 
«Αντικατάσταση ̟αλαιού κιβωτοειδούς οχετού στον οικισµό Συκιάς (Μαντράκι)»,Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού  16.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Ανάκληση των υ̟΄ αριθµ. 462/25-4-2013 και 651/7-6-2013 α̟οφάσεων της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως δηµο̟ράτησης και κατακύρωσης του έργου: 
«Βελτίωση οδού ̟ρος Ζωοδόχο Πηγή Γυµνού», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 €. 
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Βελτίωση ελιγµών στο Ε̟αρχιακό 
δίκτυο στο Τ.Κ. Κρικέλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και Παραλαβής του 
έργου µε τίτλο «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το 
έτος 2013». 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Εξέταση ενστάσεων - έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
έργου: «Καθαρισµός ερεισµάτων και κο̟ή κλαδιών και δέντρων στο οδικό δίκτυο της 
Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 175.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για συνδιοργάνωση συναυλίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την Εταιρεία ̟ροστασίας α̟οφυλακιζοµένων Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», 
Π.Ε. Εύβοιας (εξ΄ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο 7ο ∆ιεθνές 
Τουρνουά Σκακιού «Φωκικά - Νίκος Καρα̟άνος 2013», ̟ου διοργανώνει η Ένωση 
Σκακιστών Άµφισσας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ών διαγωνισµών της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε 
̟ολιτιστική εκδήλωση της Αστικής µη Κερδοσκο̟ικής Εταιρείας «ΟΓΧΗΣΤΟΣ», µέλος 
της ο̟οίας είναι η θεατρική οµάδα Αλιάρτου «ΣΧΗΜΑ». 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: «Ανακατασκευή 
ασφαλτικού οδοστρώµατος ε̟αρχιακής οδού Ν:3 (Ερατεινή)», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 94.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 708/19-6-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως δα̟άνης - δέσµευσης ̟ίστωσης για ̟ρόσληψη εξωτερικού 
συνεργάτη στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος LIFE µε τίτλο «Χρώµιο στο υ̟όγειο υδάτινο 
σύστηµα της λεκάνης του Ασω̟ού: τεχνολογίες και µέτρα α̟οκατάστασης». 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στον διεθνή 
ιστιο̟λοϊκό αγώνα µε θέµα: «AEGEAN REGATTA 2013». 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση 2ης διόρθωσης σταδίου κτηµατολογίου της µελέτης: «Οδός Καθενοί 
- Πάλιουρας – Μακρυκά̟α & ̟ρος Άγιο Αθανάσιο». 
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ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων  για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της  Π.Ε. Βοιωτίας και 
των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 172.572,50 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Ε̟ιµορφωτικός Σύλλογος 
των α̟ανταχού Αµελαντιωτών, µε θέµα «Εορτασµός της Αγίας Ζώνης». 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ροµήθεια αντιλυσσικών εµβολίων για τον 
̟ρολη̟τικό εµβολιασµό του ̟ροσω̟ικού των ∆ιευθύνσεων Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Εκ̟ολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού, µε θέµα 
«Εορτασµός Αγίου Ιωάννου Προδρόµου». 
 
ΘΕΜΑ 51ο: ∆ιορισµοί δικηγόρων για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», (Π.Ε. Φωκίδας). 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Εµ̟ορικός και Βιοµηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας, µε 
θέµα «Παρουσίαση µουσειακών εκθεµάτων αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας». 
 
ΘΕΜΑ 54ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για κατάθεση αναφοράς στην εισαγγελία Άµφισσας, 
µε στόχο την ειρηνική ε̟ίλυση διαφορών και την ολοκλήρωση του έργου «Αρδευτικό 
έργο Ελαιώνα Άµφισσας Ν. Φωκίδας» (εξ ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 55ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση αγωγής της ΑΕ Βάσκο ΑΤΕ κατά της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση α) του ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου (υ̟ηρεσίας): «Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και διαχειριστικής 
υ̟οστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών 
διαχείρισης των ιδιωτικών ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την 
̟ροετοιµασία της Περιφέρειας ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014 -
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2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α. και β) του αιτήµατος για ̟αράταση 
ισχύος των ̟ροσφορών του διαγωνισµού. 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Αθανάσιος Μ̟ουραντάς, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Γεώργιος 
Πα̟αργύρης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, Περικλής Καραΐσκος, 
Θωµάς Τουσιάδης, Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος, (α̟ουσίαζε κατά την συζήτηση των 
θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης) και Λάµ̟ρος Τσιτσάνης (ανα̟ληρωµατικό µέλος 
του Ταξιάρχη Σκλα̟άνη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, α̟ουσίαζε το 
τακτικό µέλος Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε, ως ανωτέρω. 
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, 
4.  Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή διατροφικού ε̟ιδόµατος 
νεφρο̟αθών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 881/29-7-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί εγκρίσεως δα̟άνης – 
δέσµευση ̟ίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
̟αραγωγή ειδικών εκδόσεων µε θέµα «τα αρχαία θέατρα της Στερεάς Ελλάδας», σε 
συνεργασία µε το σωµατείο «∆ΙΑΖΩΜΑ». 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο : Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας 
στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει το θεατρικό εργαστήρι ∆ιστόµου 
«ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ», µε θέµα : ’’3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ ερασιτεχνικών οµάδων Θεάτρου’’. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο : Γνωµοδότηση για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υ̟' 
αριθµ. 210/2013 α̟όφασης του Ειρηνοδικείου Άµφισσας – Έγκριση δα̟άνης µετά α̟ό 
τελεσίδικη α̟όφαση.   
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο : ∆ιορισµός δικηγόρου για ̟αροχή γνωµοδότησης ε̟ί θέµατος 
της Π.Ε. Φωκίδας. 
 
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 972 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή διατροφικού ε̟ιδόµατος 
νεφρο̟αθών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2956/23-8-2013 
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 δα̟άνη ̟οσού 7.602,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 2713, 
για την ̟ληρωµή του διατροφικού ε̟ιδόµατος 21 νεφρο̟αθών για το µήνα Αύγουστο 
2013, της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 973 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. 
Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
97548/3919/23-8-2013 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 Προ̟ληρωµής της Π.Ε. Εύβοιας, στο 
όνοµα του Νικολάου Πέ̟̟α, υ̟αλλήλου της ∆/νσης Ανά̟τυξης - τµ. Τουρισµού, στα 
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος τουριστικής ̟ροβολής 2013, ̟οσού 2.000,00 € για να 
καλύψει τις ̟αρακάτω δράσεις : 
1) ενοικίαση ̟ούλµαν για τις µεταφορές α̟ό και ̟ρος το αεροδρόµιο και το τουρ σε 
όλη την Εύβοια και τη Σκύρο,  
2) µέρος της διατροφής,  
3) αναµνηστικά, δώρα κ.λ.̟.   
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Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0844 του Ε.Φ. 02073. 
Ηµεροµηνία Α̟όδοσης λογ/σµού 31-12-2013. 
Μειοψήφησε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 974 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 881/29-7-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί εγκρίσεως δα̟άνης – 
δέσµευση ̟ίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
̟αραγωγή ειδικών εκδόσεων µε θέµα «τα αρχαία θέατρα της Στερεάς Ελλάδας», σε 
συνεργασία µε το σωµατείο «∆ΙΑΖΩΜΑ». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4319/26-8-2013 
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 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 881/29-7-2013 α̟όφασή της ̟ερί εγκρίσεως δα̟άνης – 
δέσµευση ̟ίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
̟αραγωγή ειδικών εκδόσεων µε θέµα «τα αρχαία θέατρα της Στερεάς Ελλάδας», σε 
συνεργασία µε το σωµατείο «∆ΙΑΖΩΜΑ», ως ̟ρος τον Κ.Α.Ε. ̟ου θα βαρύνει η 
ανωτέρω δα̟άνη α̟ό το λάθος  «ΚΑΕ 0843» στο ορθό «ΚΑΕ 0845». 
Μειοψήφησε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 975 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο : Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας 
στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει το θεατρικό εργαστήρι ∆ιστόµου 
«ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ», µε θέµα : ’’3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ ερασιτεχνικών οµάδων Θεάτρου’’. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2122/26-8-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας – Τµ. Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Π.Ε. Βοιωτίας  ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 2.000,00 € µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας, 
στις εκδηλώσεις του ̟ολιτιστικού 8ηµέρου ̟ου διοργανώνει το θεατρικό εργαστήρι 
∆ιστόµου «ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ», µε θέµα : ’’3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ ερασιτεχνικών οµάδων 
Θεάτρου’’,  ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν στις 27, 28, και 29 Αυγούστου 2013. 
Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ̟οσό των 11.000,00 €, στο ο̟οίο η 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις ̟αρακάτω δα̟άνες: 
 

1. Μέρος δα̟άνης ήχου 1.000,00  € 
2. Μέρος δα̟άνης φωτισµού 1.000,00  € 
                                                            ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00  € 
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Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ∆Ε - ΚΑΠ έτους 
2013 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο : «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». 
Μειοψήφησε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 976 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο : Γνωµοδότηση για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υ̟' 
αριθµ. 210/2013 α̟όφασης του Ειρηνοδικείου Άµφισσας – Έγκριση δα̟άνης µετά α̟ό 
τελεσίδικη α̟όφαση.   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
92393/747/26-8-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και το υ̟΄ αριθµ. 2888/29-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος ̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινίσεις ο Νοµικός 
Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη 3.690,00 € + τους νόµιµους τόκους +250 € (δικαστικά έξοδα του 
ενάγοντος), σε εφαρµογή της υ̟΄ αριθµ. 210/26-7-2013 τελεσίδικης α̟όφασης του 
Ειρηνοδικείου Άµφισσας, ̟ου αφορά στην καταβολή των οφειλοµένων α̟ό την 
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ως διαδόχου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Φωκίδας, στον ενάγοντα Παναγιώτη Μητσοµ̟όνο για την ̟ροµήθεια δυο (2) ̟ινάκων 
ζωγραφικής κατά την ̟ερίοδο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
Η συνολική δα̟άνη ̟ου θα ̟ροκύψει καλυφθεί  α̟ό τον ΕΦ 073 ΚΑΕ 0892. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 977 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο : ∆ιορισµός δικηγόρου για ̟αροχή γνωµοδότησης ε̟ί θέµατος 
της Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
64744/518/26-8-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος ̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινίσεις ο Νοµικός Σύµβουλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 978 
 
Σ΄ αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, ο κ. Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 24/6-8-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 24/6-8-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 979 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Εγκρίσεις δα̟ανών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 2671/30-6-
2013, 2716/5-8-2013 και 381/8-8-2013 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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. την δα̟άνη ̟οσού 7.240,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 2713, για την 
̟ληρωµή του διατροφικού ε̟ιδόµατος 20 νεφρο̟αθών για το µήνα Ιούλιο 2013, της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, 
2. την δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 780,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0871, 
για α̟οζηµίωση συµβεβληµένων ιατρών Πρωτοβάθµιας ιατρικής εξέτασης υ̟οψήφιων 
οδηγών για το Β’ τρίµηνο του 2013, 
3. την δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 3.178,38 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 
0871, για την ̟ληρωµή αµοιβής δικαστικών εξόδων (υ̟’ αριθµ. 138/2009 α̟όφαση του 
Εφετείου Λαµίας και τις 2/2012 και 13/2012 α̟οφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Ευρυτανίας) ̟ου αφορά α̟αλλοτριώσεις του έργου: «∆ια̟λατύνσεις, τεχνικά και 
ασφαλτόστρωση δρόµου Ανιάδα – Συγγρέλο - Αγ. Θεόδωροι». 
 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος, δήλωσε, ότι δεν ψηφίζει την δα̟άνη µε α/α 3. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψηφίζει θετικά, ε̟ισηµαίνοντας ότι : ‘’το ε̟ίδοµα των 
νεφρο̟αθών είναι φτωχότατο και ο υ̟ολογισµός της αµοιβής των δικηγόρων για α̟αλλοτριώσεις 
είναι εξαιρετικά αντικειµενικο̟οιηµένος’’. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 980 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 2731/2-8-2013,  

2786/7-8-2013 και 2778/7-8-2013 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 
α) Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής:  
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 
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1 6ος λογαριασµός του έργου «Κτηριακές 
εγκαταστάσεις ε̟έκτασης Γ.Ν. 
Καρ̟ενησίου» 
ΚΑΕ  9475 

Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε. 86.851,67 € 

2 7ος λογαριασµός του έργου: 
«Α̟οκατάσταση κατολισθαίνοντος 
τµήµατος οδικού δικτύου Προυσός- 
Αγρίνιο» 
ΚΑΕ  9459 

ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Ε.∆.Ε. 

98.236,79 € 

3 2ος λογαριασµός του έργου 
«∆ια̟λατύνσεις, τεχνικά και 
ασφαλτόστρωση ε̟αρχιακού οδικού 
δικτύου Καρ̟ενήσι – Γαύρος» 
ΚΑΕ 9459 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΡΑΝΤΟΣ και 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 
ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. 

50.000,00 € 

 
β) ∆ιορθώνει την υ̟΄ αριθµ. 557/20-5-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 16/2013, θέµα 20ο), 
ως ̟ρος τον τίτλο του έργου µε α/α 2 α̟ό το εσφαλµένο «Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων 
αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας – Κατασκευή κρασ̟έδων», µε ανάδοχο τον ΣΑΙΝΗ Κ.» 
στο ορθό  «Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανιας – Καθαρισµοί οδών», µε 
ανάδοχο την “ΣΑΙΝΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”., ό̟ως φαίνεται στον ακόλουθο ̟ίνακα: 
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

2 «Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 
της Π.Ε. Ευρυτανιας – Καθαρισµοί 
οδών» α̟ό ̟ιστώσεις Π∆Ε ΣΑΕΠ066 
έτους 2012. 
 

ΣΑΙΝΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

24.600,00 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 981 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού 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 €.             

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
90689/3678/2-8-2013 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 το υ̟΄ αριθµ. 2/31-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το 
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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 της οικονοµικής ̟ροσφοράς 
α̟ό τον µοναδικό ανάδοχο, ήτοι την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΊΑ Α.Ε 
(ΕΛΤΑ Α.Ε)», ̟ου εδρεύει στην Αθήνα (ΑΠΕΛΛΟΥ 1, 101188 ΑΘΗΝΑ). 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την ̟ροσκόµιση στην ε̟ιτρο̟ή 
διαγωνισµού α̟ό την ̟ροαναφερθείσα εταιρεία των δικαιολογητικών της ̟αρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 982 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτύ̟ωση Ειδικών Μαθητικών ∆ελτίων, Π.Ε. 
Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 91124/3700/5-
8-2013 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 δα̟άνη ̟οσού 400,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, για την 
έκδοση 5.000 ειδικών µαθητικών δελτίων, για τη µεταφορά των µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης Νοµού Εύβοιας, για το σχολικό έτος 
2013 – 2014, οι ο̟οίοι θα µετακινηθούν µε τη ∆ηµόσια Αστική και Υ̟εραστική 
Συγκοινωνία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 – Κεφάλαιο Α της 24001/2013 
ΚΥΑ. 
Η δα̟άνη  θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0843.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 983 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στις 
̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει ο Εκ̟ολιτιστικός και Οικολογικός Σύλλογος 
“Υψηλάντη”, µε θέµα: «Κω̟αΐδα – στο χτές και στο σήµερα». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1891/2-8-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας – Τµήµα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 3.000,00 € µε Φ.Π.Α., για την συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Εκ̟ολιτιστικός 
και Οικολογικός Σύλλογος ‘’Υψηλάντη’’ µε θέµα: «Κω̟αΐδα – στο χτές και στο σήµερα», 
στον Υψηλάντη Βοιωτίας, α̟ό τις 13-11-2013 έως 22-11-2013. Το κόστος των 
εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ̟οσό των 7.400 €, εκ των ο̟οίων η Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας θα καλύψει την ̟αρακάτω δα̟άνη: 
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           Σύνολο:                   3.000 € 
 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ∆Ε - ΚΑΠ έτους 2013 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψηφίζει θετικά, για το λόγο ‘’του εξαιρετικού ενδιαφέροντος του 
θέµατος και της ε̟ικαιρότητάς του’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 984 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής για την α̟ευθείας ανάθεση των ̟άσης φύσεως 
̟ροµηθειών και εργασιών, ̟αραλαβής υλικών και εργασιών α̟ό τις α̟ευθείας 
αναθέσεις, α̟ογραφής υλικών καταστροφής αχρήστων υλικών, για τις ανάγκες της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1210/12-7-2013  
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την ̟αρακάτω τριµελή ε̟ιτρο̟ή για την α̟ευθείας ανάθεση των ̟άσης 
φύσεως ̟ροµηθειών και εργασιών, ̟αραλαβής υλικών και εργασιών α̟ό τις α̟ευθείας 
αναθέσεις, α̟ογραφής υλικών καταστροφής αχρήστων υλικών, για τις ανάγκες της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε το α̟ό 5-
7-2013 ̟ρακτικό δηµόσιας κλήρωσης, ως εξής: 
  
1. Ευαγγελία Καλτσούλα, Γεω̟όνος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Φθιώτιδας, µε ανα̟ληρωτή της τον Ευάγγελο Μ̟λέτσα, Γεω̟όνο της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Φθιώτιδας, 
2. Ευαγγελία Κατσίκα, Τεχνολόγος Γεω̟όνος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής  Π.Ε. Φθιώτιδας.  µε ανα̟ληρωτή της την Ευφροσύνη Μακρυγιάννη, 
Γεω̟όνο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Φθιώτιδας, 
3. Αναστάσιο Μαντζώρο, ∆ιοικητικό Λογιστικό Υ̟άλληλο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Φθιώτιδας,  µε ανα̟ληρωτή του την Κωνσταντίνα  
Ανεστο̟ούλου, ∆ιοικητικό Λογιστικό Υ̟άλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής  Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
Έργο της Ε̟ιτρο̟ής θα είναι οι ̟άσης φύσεως αναθέσεις ̟ροµηθειών και εργασιών, 
̟αραλαβής υλικών και εργασιών α̟ό τις α̟ευθείας αναθέσεις, α̟ογραφής υλικών 
καταστροφής αχρήστων υλικών για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 

    

1. Μουσική ε̟ιµέλεια - Ηχητ. κάλυψη               2000 € 

2 Φωτισµός εκδηλώσεων 1000 € 
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 Η θητεία της ̟αρα̟άνω Ε̟ιτρο̟ής ορίζεται για ένα (1) έτος και κάθε ̟ρογενέστερη 
α̟όφασή για το ίδιο θέµα ̟αύει να ισχύει α̟ό την έκδοση της ̟αρούσας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 985 
 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 91201/2963/5-
8-2013 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: 
1. την διάθεση ̟οσού 100,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1723, για  ̟ροµήθεια 
τροφοδοτικού και σκληρού δίσκου για α̟οκατάσταση βλάβης υ̟ολογιστή της ∆/νσης 
Τεχν. Έργων (Σµαράγδης Νικόλαος), 
2. την διάθεση ̟οσού 60,27 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0879, για συντήρηση 
και τεχνική υ̟οστήριξη λογισµικού της εκ̟αιδευτικής νοµοθεσίας της ∆/νσης 
Β/βάθµιας εκ̟αίδευσης (Ε̟αφός), 
3. την διάθεση ̟οσού 242,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
τόνερ και µελανιών για τη λειτουργία των συσκευών του φωτοτυ̟ικού και εκτυ̟ωτών 
της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών (Φανιδάκης Εµµ.& ΣΙΑ Ε.Τ.Ε), 
4. την διάθεση ̟οσού 123,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
µελανιών για τους εκτυ̟ωτές της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών (Φανιδάκης), 
5. την διάθεση ̟οσού 492,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1723, για ̟ροµήθεια 
4 ups της ∆/νσης Μεταφορών και ε̟ικοινωνιών (Φανιδάκης), 
6. την διάθεση ̟οσού 984,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0869, για σύνδεση της 
αυτόµατης γραµµής ε̟ιβατικών στο δίκτυο ‘’Σύζευξις’’ και διασύνδεση µε κεντρική 
µονάδα µηχανογράφησης του υ̟ουργείου του τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο. (Φανιδάκης Εµµ. 
&ΣΙΑ ΕΤΕ), 
7. την διάθεση ̟οσού 984,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0869, για σύνδεση της 
αυτόµατης γραµµής φορτηγών στο δίκτυο ‘’Σύζευξις’’ και διασύνδεση µε κεντρική 
µονάδα µηχανογράφησης του υ̟ουργείου του τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο. (Φανιδάκης Εµµ. 
&ΣΙΑ ΕΤΕ), 
8. την διάθεση ̟οσού  51,66 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1699, για κατασκευή 2 
σφραγίδων της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας (Αθανασίου Παναγιώτης), 
9. την διάθεση ̟οσού 815,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0824, για ̟ληρωµή 
λογαριασµών Ο.Τ.Ε., 
10. την διάθεση ̟οσού 615,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0879, για 
̟ληρωµή για τελικό έλεγχο και ολοκλήρωση ̟ιστο̟οίησης ΚΤΕΟ (Euro Cert), 
11. την διάθεση 250,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1699, για ̟ληρωµή και 
ε̟ισκευή 2 αλουµινένιων ̟ορτών στο χώρο ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. και για να σκε̟αστούν 2 
γυµνά καλώδια ρεύµατος του Κ.Τ.Ε.Ο. (Ασηµάκης Πα̟̟άς), 
12. την διάθεση ̟οσού 168,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111, για  
̟ροµήθεια µελανιών της ∆/νσης Ανά̟τυξης (Γκαβέρας Λεωνίδας), 
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13. την διάθεση ̟οσού 931,06 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0711, για  
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 2 υ̟αλλήλων, 
14. την διάθεση ̟οσού 60 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1723, για  ε̟ισκευή 
ηλεκτρονικού υ̟ολογιστή (Φανιδάκης), 
15. την διάθεση ̟οσού 120 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1723, για καθαρισµό 
και εγκατάσταση λογισµικού σε 2 υ̟ολογιστές (Πλατσούρας), 
16. την διάθεση ̟οσού 45 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά toner 
για φωτοτυ̟ικό µηχάνηµα ∆/νσης διοικητικού Οικονοµικού (Φανιδάκης), 
17. την διάθεση ̟οσού 1031,52 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0511, για 
υ̟ερωρίες δακοκτονίας 4 υ̟αλλήλων,  
18. την διάθεση ̟οσού 4.127,04 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9779, για 
οδοι̟ορικά 12 υ̟αλλήλων ∆/νσης Τεχνικών υ̟ηρεσιών (ΚΑΠ),  
19. την διάθεση ̟οσού 84,48 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0826, για ̟ληρωµή 
λογαριασµού κινητής τηλεφωνίας Αντι̟εριφερειάρχη (vodafone), 
20. την διάθεση ̟οσού 1046,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0824, για 
̟ληρωµή λογαριασµού ΟΤΕ,  
21. την διάθεση ̟οσού 151,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1231, για 
̟ροµήθεια ειδών καθαριότητας.  
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος, δήλωσε, ότι δεν ψηφίζει τις δα̟άνες µε α/α 17,18 διότι δεν 
̟ροσδιορίζεται το χρονικό διάστηµα ̟ου αφορούν οι συγκεκριµένες δα̟άνες. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 986 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη α̟όφασης σχετικά µε την αναµονή ή µη ̟αράτασης ισχύος της 
βεβαίωσης ΜΕΕΠ της τεχνικής εταιρείας «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του 
έργου: «Ανέγερση και εξο̟λισµός ̟ολιτιστικού ̟νευµατικού κέντρου Ιεράς 
Μητρό̟ολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.700.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 90982/4354/2-
8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνεδρίαση 
̟αραβρέθηκε  ο κ. Παγιό̟ουλος Γεώργιος, Τεχνικός ∆/ντης της αναδόχου εταιρείας, ο 
ο̟οίος ̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινήσεις.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
την αναβολή του θέµατος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 987 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης 
Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: « Οδός Καθενοί – Στενή», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
91696/4385/Φ.Ε./6-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή και το υ̟΄αριθµ. 2/5-8-2013 (θέµα 4ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Εύβοιας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 

την α̟όρριψη της εισήγησης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 988 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης 
Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Οδός Στύρα – Ν. Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
91697/4386/Φ.Ε/6-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή και το υ̟΄αριθµ. 2/5-8-2013 (θέµα 5ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Εύβοιας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την α̟όρριψη της εισήγησης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 989 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 4ου  
Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών και της 2ης 

Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Βελτίωση οδού Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Άγ. 
Γεώργιος Λιχάδας µε ̟αράκαµψη Γιάλτρων (τµήµα Α: ̟αράκαµψη Αγ. Νικολάου)», 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
91695/4384/Φ.Ε./6-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή και το υ̟΄αριθµ. 2/5-8-2013 (θέµα 3ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Εύβοιας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνεδρίαση ̟αραβρέθηκε ο κ. Αναγνώστου Ιωάννης, µέλος 
της αναδόχου εταιρείας του ̟αρα̟άνω έργου, ο ο̟οίος ζήτησε την αναβολή του 
θέµατος, ̟ροκειµένου να ̟αραστεί ο νοµικός σύµβουλος της εταιρείας σε ε̟όµενη 
συνεδρίαση. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος. 
Ο κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης ̟ρότεινε, να ̟αραστεί ο εισηγητής του ανωτέρω θέµατος 
σε ε̟όµενη συνεδρίαση, ̟ρόταση ̟ου έγινε α̟οδεκτή α̟ό όλα τα µέλη της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής.  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 990 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Σήµανση οδικού δικτύου Νοµού 
Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
91304/4366/Φ.ΕΡΓΟΥ/4-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
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̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Σήµανση οδικού δικτύου Νοµού Εύβοιας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 150.000 € 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. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να ̟ροβεί 
στη συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 991 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος ̟ροσφυγής στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Λαµίας, κατά της υ̟΄αριθµ. 359/2013 α̟όφασης της Το̟ικής ∆ιοικητικής Ε̟ιτρο̟ής 
Υ̟οκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Λαµίας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4064/7-8-2013 
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 
1. Να ασκηθεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας αίτηση ανακλήσεως, κατά της υ̟΄ 
αριθµ. 359/2013 α̟όφασης της Το̟ικής ∆ιοικητικής Ε̟ιτρο̟ής Υ̟οκαταστήµατος 
Ι.Κ.Α. Λαµίας. 
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο µε 
σχέση έµµισθης εντολής, Προϊστάµενο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. κ. Χατζηµ̟ύρρο 
Κων/νο, ο ο̟οίος να ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως της άνω αιτήσεως ανακλήσεως 
[κατάθεση, κοινο̟οίηση κ.λ.̟.]  και να ̟αραστεί και την εκ̟ροσω̟ήσει, στη δικάσιµο 
̟ου θα οριστεί για να υ̟οστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, καταθέτοντας υ̟όµνηµα 
και γενικά, ενεργώντας ό,τι κατά τη κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση αυτής 
υ̟οθέσεως αυτής.    

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 992 
 

ΘΕΜΑ 15ο:  Εκδίκαση ένστασης της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «Οδός Ζάρακες – ̟αραλία Αλµυρο̟οτάµου 
(Ολοκλήρωση)», Π.Ε. Εύβοιας, κατά της υ̟’ αρ. 91469/4321/13-8-2012 α̟όφασης 
έκ̟τωσής της (εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
92468/4404/Φ.Ε./7-8-2013 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 
την αναβολή του θέµατος. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 993 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ροµήθεια εξο̟λισµού στο ∆ηµόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. της 
Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3189/30-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών 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 δα̟άνη 6.500 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9779, για την 
̟ροµήθεια ενός εξοµοιωτή φορτίου, ̟ροα̟αιτούµενη α̟ό τη νοµοθεσία να 
εγκατασταθεί άµεσα, ̟ροκειµένου να συνεχίσει το Κ.Τ.Ε.Ο. τη διαδικασία 
̟ιστο̟οίησης. Η ̟ροµήθεια θα γίνει α̟ό την εταιρεία «ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ο.Ε.» λόγω του ότι 
είναι ο α̟οκλειστικός ̟ροµηθευτής του ήδη υ̟άρχοντος εξο̟λισµού, µε τον ο̟οίο θα 
συνδεθεί και θα συνεργαστεί και ο ε̟ι̟λέον εξο̟λισµός, και λόγω του ότι φέρει την 
ευθύνη της εγγύησης και της συντήρησης.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 994 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 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. 1905/8-8-2013 
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: «Ολοκλήρωση εγκιβωτισµού χειµάρρου Χόλιανης 
∆υτικής Φραγκίστας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € 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 995 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 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. 1904/8-8-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρέντη - 
Κρυονέρι - Παλαιοκατούνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού  50.000,00 € 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 996 
 

ΘΕΜΑ 19ο: ∆ια̟ίστωση ̟ραγµατο̟οίησης και έγκριση νέων διαδροµών µεταφοράς 
µαθητών Π.Ε. Εύβοιας για το χρονικό διάστηµα α̟ό 1-1-2013 µέχρι 10-6-2013. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 93060/3745/9-
8-2013 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: 
1. την δια̟ίστωση της ̟ραγµατο̟οίησης των νέων διαδροµών µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης νοµού Εύβοιας, α̟ό την έναρξη του 
δευτέρου εξαµήνου του σχολικού έτους 2012 - 2013 στις 1-1-2013 και µέχρι την 
ηµεροµηνία σύναψης (10-6-2013), της 66803/2773/10-6-2013 σύµβασης, µεταξύ της Π. 
Ε. Εύβοιας και του ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας Α. Ε., σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 
4 του νόµου 4089/2012,  
2. την ̟ληρωµή του ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Χαλκίδας Α.Ε., για την ̟ραγµατο̟οίηση 
µιας διαδροµής του Γενικού Λυκείου Βαθέος Αυλίδας, στα ̟λαίσια διεξαγωγής των 
Πανελληνίων εξετάσεων, µε το ̟οσό των 661,99 € µε Φ.Π.Α. 13%, η ο̟οία έχει εγκριθεί 
µε την υ̟΄αριθµ. 612/7-6-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής,  
3. το κόστος των νέων διαδροµών για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, (1-1-2013 
µέχρι 10-6-2013), ό̟ως ̟ραγµατο̟οιήθηκαν και βεβαιώνονται α̟ό τους ∆ιευθυντές των 
σχολικών µονάδων και α̟ό τον ∆ιευθυντή ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, συνολικού ̟οσού 7.235,30 €, συµ̟εριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 13%, 
4. τον ε̟ιµερισµό του ανωτέρω ̟οσού σε 6.573,31 € στο Υ̟εραστικό ΚΤΕΛ Νοµού 
Εύβοιας Α. Ε. και σε 661,99 €, στο ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Χαλκίδας Α.Ε..   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 997 
 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας 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. οικ. 
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92969/3427/8-8-2013 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 τα ̟ρακτικά Ι και ΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Ανακατασκευή 
ζαρζανετιών στη θέση “Άγιος Πολύκαρ̟ος” και “Γερακοφωλιά” Πλειστού ̟οταµού», 
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών 
ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Βλαχο̟άνος Ευάγγελος», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ̟έντε τοις εκατό (5%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 998 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2842/9-8-2013 
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ 

(ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. σε 

ΕΥΡΩ) 

1 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια οκτώ (8) ελαστικών για φορτηγό –
ρυµουλκό (ΚΗΥ-9370)  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2582/24-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1321 

4.640,00 

2 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ̟έντε (5) Σηµαιών για τις ανάγκες του 
κεντρικού καταστήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2553/24-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1699 

190,00 
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3 δα̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή 
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης ∆ιοικ. 
Οικ. της  Π.Ε.  Ευρυτανίας. 
 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ 9367  104,55 
ΣΥΝΟΛΟ  104,55 

Ισο̟εδωτής ΚΥ     459 30,00 
Εκχιονιστικό  Ι.Χ.     93852 40,00 
Φορτηγό ΚΗΥ   9376 30,00 
Εκχιονιστικό ΚΗΥ   9390 20,00 
Φορτηγό ΚΗΥ   9373 60,00 
Ηµιφορτηγό ΚΗΙ     4380 20,00 
Φορτωτής ΚΥ      7411 80,00 
Ισο̟εδωτής Ι.Χ.     93890 160,00 
Εκσκαφέας Ι.Χ.     121637 80,00 
Φορτηγό ΚΗΙ    4379 30,00 
Ισο̟εδωτής Ι.Χ.     121635 40,00 
Ισο̟εδωτής ΚΥ      460 40,00 
Εκχιονιστικό Ι.Χ.     93852 20,00 
ΣΥΝΟΛΟ  650,00 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ    3797  135,30 
ΣΥΝΟΛΟ  135,30 

Ισο̟εδωτής   ΚΥ      3156 300,00 
Ισο̟εδωτής  ΙΧ      93890    60,00 
Ισο̟εδωτής ΙΧ       93852 170,00 
ΣΥΝΟΛΟ  530,00 

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ  1.419,85 

 
Σχετ. αριθµ. 2522/24-07-2013, 2616/24-07-2013 και 1705/16-05-
2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0861 

1.419,85 

4 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών  µηχανολογικού 
εξο̟λισµού των µηχανηµάτων και οχηµάτων της ∆/νσης 
∆ιοικητικού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ   9367  252,89 
ΣΥΝΟΛΟ  252,89 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ   3797 145,14 
ΣΥΝΟΛΟ  145,14 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  398,03 

398,03 
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Σχετ. αριθµ. 2522/24-07-2013 και 2594/24-07-2013  έγγραφα της 
∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1321 

5 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών του οχήµατος ΚΗΥ 3797   
της ∆/νσης ∆ιοικητικού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ.  2594/24-07-2013  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. 
Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα 
̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 

49,20 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 999 
 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Παράκαµψη Μαλεσίνας Ν.Α. 
Φθιώτιδας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
88724/8259/12-8-2013 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 ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: 
«Παράκαµψη Μαλεσίνας Ν.Α. Φθιώτιδας», κατά τριακόσιες εξήντα ̟έντε (365) 
ηµερολογιακές  ηµέρες, ήτοι µέχρι 22-08-2014.  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι : ‘’είναι ̟ολύ µεγάλη η 
̟ροθεσµία ….. λειψές δικαιολογίες’’.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1000 
 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών 
& έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2968/13-8-2013 
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 
Α) Εγκρίνει την διάθεση ̟ιστώσεων και τις δα̟άνες (ανάληψη υ̟οχρεώσεων - 
δέσµευσης ̟ιστώσεων), ως εξής: 
 
1) διάθεση ̟οσού 167,69 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 
073 ΚΑΕ 861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ-6108 αυτοκίνητο 
(Έγγραφο Μεταφορών 6113/25-7-2013), 
2) διάθεση ̟οσού 2.832,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 073 ΚΑΕ 5241, για αγορά GPS µετά των ̟αρελκόµενων για τις ανάγκες του 
Προγράµµατος ∆ακοκτονίας και α̟ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη α̟ό τις 
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υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές στον Ζησιµό̟ουλο Θεόδωρο (Έγγραφο ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας 10918/23-07-2013),   
3) δέσµευση ̟οσού 10.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 071 ΚΑΕ 9762, για ̟ληρωµή εργασιών του έργου : «Μελέτη µετατό̟ισης οδικών -
αξόνων στην ̟εριοχή Νεοχωρακίου» α̟ό το ̟ρόγραµµα ΚΑΠ 2012, ̟ου εγκρίθηκε µε 
την αριθµ. 140/2013 Α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
(Έγγραφο ∆/νση Τεχνικών Έργων 3420/9-8-13), 
4) δέσµευση ̟οσού 50.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 519-01, για ̟ληρωµή 
ιατρικών εξετάσεων για έκδοση αδειών κυκλοφορίας έτους 2013. 
5)  διάθεση ̟οσού 4200 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 
073 ΚΑΕ 5161, για αγορά και ̟αροχή υ̟ηρεσιών, ως εξής: 
α. 700 € για την κάλυψη εκδηλώσεων της ε̟ετείου της Γενοκτονίας των Ελλήνων της 
Μικρασίας, 
β. 500 € για την κάλυψη εκδηλώσεων της ε̟ετείου της Ηµέρας των Εθνικών Ευεργετών, 
γ. 3000 € για την κάλυψη εκδηλώσεων της ε̟ετείου της Μάχης της Πέτρας. 
6) διάθεση ̟οσού 315,86 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 
073 ΚΑΕ 1329, για  εργασία και ανταλλακτικά για την ε̟ισκευή του φωτοαντιγραφικού 
PANASONIC N6020 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (Έγγραφο 
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 12494/21-08-2013), 
7)  διάθεση ̟οσού 92,25 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 
073 ΚΑΕ 1329, για αγορά ρελαί και θερµοστάτη ως ανταλλακτικών για την ε̟ισκευή της 
βλάβης ̟ου ̟αρουσίασε το ψυγείο της Κτηνιατρικής Υ̟ηρεσίας στην Λιβαδειά. 
 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει το β΄ σκέλος της δα̟άνης µε α/α 5. 
 
Β) Αναβάλλει οµόφωνα, τις δα̟άνες µε α/α 3,4 ̟ου αναγράφονται στην εισήγηση της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ου αφορούν έξοδα δικηγόρου και 
δικαστικής ε̟ιµελήτριας, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθούν στοιχεία σε ε̟όµενη 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 
Γ) Εγκρίνει τη δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή  λογαριασµών έργων της    
Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 

1. 
 

1ος Λογ/µός έργου : 
«ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ 
∆ΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΕΒ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ» 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ε∆Ε 

071 9459  14.995,26 

2. 
 

1ος Λογ/µός έργου : 
«ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ 
∆ΩΜΑΤΟΣ ΑΠΧ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ» 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Γ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ 

071 9459 43.137,88 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1001 
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ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 

94691/3793/13-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν και υ̟άρχει η σχετική 
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
1. δα̟άνη ̟οσού 5.590,33 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071  ΚΑΕ  9455, για τη µελέτη: 
«Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας 
Καφηρέως Ν. Εύβοιας»,  
2. δα̟άνη ̟οσού 129.045,87 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071  ΚΑΕ  9455, για τη 
µελέτη: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 
∆ήµου Μαρµαρίου Ν. Εύβοιας». 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1002 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
στην Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
94693/3794/13-8-2013 και 97078/3894/22-8-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, 
των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 

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

1 Μερική ̟ληρωµή 6ου 
λογ/σµού του έργου: 
«Βελτίωση και ε̟έκταση 
̟ροσήνεµου µόλου 
λιµένος  Καρύστου» 

SICAP S.A 39.336,02 9451 

2 5η ̟ιστο̟οίηση και 
εντολή ̟ληρωµής έργου: 
«Ανέγερση ∆ηµοτικού 
Σχολείου και 2/θ 
Νη̟ιαγωγείου Κανήθου 
Ο.Τ 221 ̟όλης 
Χαλκίδας» 

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

δ.τ. «ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.» 

44.121,77 9454 

3 2η ̟ιστο̟οίηση του 
έργου: «Μόνωση 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

5.978,71 9482 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1003 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 286/27-3-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής & λήψη νέας σχετικά µε την έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και 
διακήρυξης του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός κόµβου Αγίου Σ̟υρίδωνα», Π.Ε. Φωκίδας,  
̟ροϋ̟ολογισµού 33.500,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
94770/3490/13-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, καθώς και την µε αριθµ. 2986/68592/25-04-2013 ̟αρα̟οµ̟ή στην Ε̟ιτρο̟ή 
του Άρθρου 18 του ν. 2218/1994 της υ̟΄αριθµ. 286/27-3-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής α̟ό την ∆/νση ∆ιοίκησης της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1004 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικού – οριστική κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού ̟ροµήθειας Α΄ φάσης «Προµήθεια χρώµατος ∆ιαγράµµισης», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε  Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
94197/8771/12-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδος ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄ αριθµ. 4/12-8-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού ̟ροµήθειας 
Α΄ φάσης «Προµήθεια χρώµατος ∆ιαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
50.000,00 € µε  Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των ε̟ικαιρο̟οιηµένων 
δικαιολογητικών της αναδειχθείσας ̟ροµηθεύτριας εταιρείας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-
Α.Ε.» 
2. Κατακυρώνει οριστικά το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του ανωτέρω έργου 
στην ε̟ιχείρηση: «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΛΩΝ (10ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -
ΒΕΡΟΙΑΣ ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η ο̟οία ̟ρόσφερε τιµή 1,95€/κιλό για 18.010 
κιλά λευκού χρώµατος και 0,749€/κιλό για 6.013,5 κιλά υαλοσφαιρίδια, ήτοι συνολικά 
48.737,03€ µε Φ.Π.Α.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1005 
 

δωµάτων 15ου 
∆ηµοτικού Σχολείου 
Χαλκίδας» 
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ΘΕΜΑ 28ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 692/19-6-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής & έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση 
οδοστρώµατος στον ε̟αρχιακό δρόµο Μοναστηράκι – Μαλάµατα – Μανάγουλη Α΄ 
Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
95071/3501/14-8-2013 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. Συµ̟ληρώνει στην υ̟΄αριθµ. 692/19-6-2013 α̟όφασή της ̟ερί εγκρίσεως 
δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, στον τίτλο του έργου: «Α̟οκατάσταση 
οδοστρώµατος στον ε̟αρχιακό δρόµο Μοναστηράκι - Μανάγουλη Α΄ Φάση», Π.Ε. 
Φωκίδας, την το̟οθεσία «Μαλάµατα», ̟ου εκ ̟αραδροµής δεν συµ̟εριλήφθηκε στην 
ανωτέρω α̟όφαση, ως εξής: “1. α) Εγκρίνει την δηµο̟ράτηση του έργου: 
«Α̟οκατάσταση Οδοστρώµατος στον ε̟αρχιακό δρόµο Μοναστηράκι - Μαλάµατα - 
Μανάγουλη Α΄ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε 
ανοιχτή δηµο̟ρασία’’. 
2. Εγκρίνει τα ̟ρακτικά Ι & ΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση 
οδοστρώµατος στον ε̟αρχιακό δρόµο Μοναστηράκι – Μαλάµατα – Μανάγουλη Α΄ 
Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των 
εγγυητικών ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
3. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του ανωτέρω έργου στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 
̟ενήντα ένα τοις εκατό (51%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1006 
 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών 
στον οδικό άξονα Άγιος Γεώργιος – Ασ̟ρό̟υργος – Σαρκίνι - Όρια Ν. Αιτ/νιας», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού, 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1767/14-8-
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. 1/23-7-2013 και 1α/7-8-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Άγιος Γεώργιος – 
Ασ̟ρό̟υργος – Σαρκίνι - Όρια Ν. Αιτ/νιας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού, 
70.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 
τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%). 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1007 
 

ΘΕΜΑ 30ο: Ανάκληση των υ̟΄ αριθµ. 429/25-4-2013 και 740/27-6-2013 α̟οφάσεων της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως δηµο̟ράτησης και κατακύρωσης του έργου: 
«Αντικατάσταση ̟αλαιού κιβωτοειδούς οχετού στον οικισµό Συκιάς (Μαντράκι)»,Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού  16.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86615/4149/16-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, καθώς και το µε αριθµ. 6176/137166/23-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοίκησης της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τα ο̟οία και 
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος ̟αρείχε 
̟ρόσθετες διευκρινίσεις ο Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ευθύµιος Καραΐσκος. 

Ε̟ειδή, στο άρθρο 225 ̟αρ. 3 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι «……Ο Ελεγκτής 
Νοµιµότητας ελέγχει τη νοµιµότητα της α̟όφασης µέσα σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ̟εριέλευσή της στην Αυτοτελή Υ̟ηρεσία Ε̟ο̟τείας 
Ο.Τ.Α. και εκδίδει υ̟οχρεωτικά ειδική ̟ράξη. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί ότι η 
α̟όφαση είναι ̟αράνοµη, τότε αυτή ακυρώνεται……», συνε̟ώς η ακύρωση των 
α̟οφάσεων της Ε̟ιτρο̟ής, ως ̟αράνοµων, γίνεται α̟ό την Γενική Γραµµατέα της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η ο̟οία, µε βάση το άρθρο 
238 ̟αρ. 1 του Ν.3852/2010, ασκεί τον έλεγχο νοµιµότητας, στα ̟λαίσια του 
αυτε̟άγγελτου ελέγχου των α̟οφάσεων της Ε̟ιτρο̟ής (ως ορίζει  το ̟ροαναφερόµενο 
άρθρο 225 του ιδίου Ν.3852/2010). Εφόσον λοι̟όν δεν έγινε τέτοια ακύρωσή τους, ως 
̟αρανόµων, ̟αρέλκει και η ανάκλησή τους α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Α̟ορρί̟τει το αίτηµα για ανάκληση των υ̟΄ αριθ. 429/25-4-2013 και 740/27-6-2013 
α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψηφίζει θετικά, δηλώνοντας ότι : ’’η αρµόδια υ̟ηρεσία δεν βρήκε 
νόµιµη την α̟όφασή µας, ̟ου αφορά έργο ̟έραν των αρµοδιοτήτων µας, και αντί να την ακυρώσει 
µας ζητά να την αλλάξουµε. Αν α̟οδεχτούµε αυτή την διαδικασία θα συµβάλλουµε στην 
θεσµοθέτηση σαν ισχυρής ̟αρέµβασης της ̟εριφερειακής διεύθυνσης, τις συστάσεις ή και 
̟αρα̟έρα την α̟λή έκφραση γνώµης.’’ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1008 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Ανάκληση των υ̟΄ αριθµ. 462/25-4-2013 και 651/7-6-2013 α̟οφάσεων της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως δηµο̟ράτησης και κατακύρωσης του έργου: 
«Βελτίωση οδού ̟ρος Ζωοδόχο Πηγή Γυµνού», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86615/4149/16-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, καθώς και το µε αριθµ. 6176/137166/23-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοίκησης της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τα ο̟οία και 
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος ̟αρείχε 
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̟ρόσθετες διευκρινίσεις ο Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ευθύµιος Καραΐσκος. 

Ε̟ειδή, στο άρθρο 225 ̟αρ. 3 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι «……Ο Ελεγκτής 
Νοµιµότητας ελέγχει τη νοµιµότητα της α̟όφασης µέσα σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ̟εριέλευσή της στην Αυτοτελή Υ̟ηρεσία Ε̟ο̟τείας 
Ο.Τ.Α. και εκδίδει υ̟οχρεωτικά ειδική ̟ράξη. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί ότι η 
α̟όφαση είναι ̟αράνοµη, τότε αυτή ακυρώνεται……», συνε̟ώς η ακύρωση των 
α̟οφάσεων της Ε̟ιτρο̟ής, ως ̟αράνοµων, γίνεται α̟ό την Γενική Γραµµατέα της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η ο̟οία, µε βάση το άρθρο 
238 ̟αρ. 1 του Ν.3852/2010, ασκεί τον έλεγχο νοµιµότητας, στα ̟λαίσια του 
αυτε̟άγγελτου ελέγχου των α̟οφάσεων της Ε̟ιτρο̟ής (ως ορίζει το ̟ροαναφερόµενο 
άρθρο 225 του ιδίου Ν.3852/2010). Εφόσον λοι̟όν δεν έγινε τέτοια ακύρωσή τους, ως 
̟αρανόµων, ̟αρέλκει και η ανάκλησή τους α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Α̟ορρί̟τει το αίτηµα για ανάκληση των υ̟΄ αριθ. 462/25-4-2013 και 651/7-6-2013 
α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψηφίζει θετικά, δηλώνοντας ότι : ’’η αρµόδια υ̟ηρεσία δεν βρήκε 
νόµιµη την α̟όφασή µας, ̟ου αφορά έργο ̟έραν των αρµοδιοτήτων µας, και αντί να την ακυρώσει 
µας ζητά να την αλλάξουµε. Αν α̟οδεχτούµε αυτή την διαδικασία θα συµβάλλουµε στην 
θεσµοθέτηση σαν ισχυρής ̟αρέµβασης της ̟εριφερειακής διεύθυνσης, τις συστάσεις ή και 
̟αρα̟έρα την α̟λή έκφραση γνώµης.’’ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1009 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Βελτίωση ελιγµών στο Ε̟αρχιακό 
δίκτυο στο Τ.Κ. Κρικέλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
95342/8888/16-8-2013 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 

την αναβολή του θέµατος, για ̟αροχή διευκρινήσεων α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1010 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 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. 
95578/401/19-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
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Εγκρίνει το υ̟΄ αριθµ. 2/19-8-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και 
Παραλαβής του έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2013», ̟ου αφορά την έγκριση της Τελικής Έκθεσης 
Προγράµµατος Προνυµφοκτονίας  της αναδόχου εταιρείας «Χασκό̟ουλος Ευθύµιος 
– Αεροεφαρµογές», του τµήµατος Β΄ «∆ιενέργεια Αεροψεκασµών για την 
κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών µε την µέθοδο της ̟ρονυµφοκτονίας στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας» του ̟αρα̟άνω έργου.  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ζητώντας, ‘’εξηγήσεις για την όχληση των 
κουνου̟ιών στην νότια Λαµία και τα γύρω χωριά, ̟αρά την εφαρµογή του ̟ρογράµµατος’’.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1011 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Εξέταση ενστάσεων - έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
έργου: «Καθαρισµός ερεισµάτων και κο̟ή κλαδιών και δέντρων στο οδικό δίκτυο της 
Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 175.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86477/8140/19-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού και την 
α̟ό 27/8/2013 αίτηση του κ. Ντάνου Βασιλείου του Λουκά, ενός α̟ό τους 
ενιστάµενους του διαγωνισµού. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

την αναβολή του θέµατος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1012 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
95454/3820/19-8-2013 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 κάλυψη δεσµεύσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν 
για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Εύβοιας, ως κατωτέρω: 
1. την διάθεση ̟οσού 518,73 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0711, για 

οδοι̟ορικά της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (τµήµα Ποιοτικού & 
Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου) µηνών Ιουνίου – Ιουλίου 2013 (Έγγρ. 11423/9-8-13 
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) 

2. την διάθεση ̟οσού 71.560,17 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0892, για 
ε̟ιδικασθείσα δα̟άνη σύµφωνα µε την υ̟. αριθµ. 99/2011 α̟όφαση του 1ου 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Σύµφωνα µε την υ̟. αριθµ. 
900/2013 Πρακτικό 23 α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής). 
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3. την διάθεση ̟οσού 61.585,21 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0892, για 
ε̟ιδικασθείσα δα̟άνη σύµφωνα µε τις υ̟. αριθµ. 05/2012 και 06/2012 α̟οφάσεις 
Μονοµελούς Εφετείου Ευβοίας (Σύµφωνα µε την υ̟. αριθµ. 491/2013 Πρακτικό 15 
α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής). 

4. την διάθεση ̟οσού 76,00 €, µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0894, για 
ε̟ίδοση µε δικαστικό ε̟ιµελητή (α̟όφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας 
και κλήσης ̟ρος συνεταιρισµό ΕΡΩ∆ΙΟΣ – Μαρούσι).  

5. την διάθεση ̟οσού 2.079,99 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Α̟ριλίου 
έως και 1-8-2013 (Έγγρ. 11344/8-8-13 ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής).  

6. την διάθεση ̟οσού 2.358,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0342 και 657,51 
€ ΚΑΕ 0352, για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού µηνός 
Ιουλίου 2013  

7. την διάθεση ̟οσού 124,70 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  0711,για οδοι̟ορικά 
τµ. Κτηνιατρικής µηνός Μαΐου 2013 (Έγγρ. 11055/2-8-13 τµ. Κτηνιατρικής).  

8. την διάθεση ̟οσού 28,29 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0894,για ε̟ίδοση 
εγγράφου (αίτηση αναστολής ̟ρος την ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.Τ.Ε) της Π.Ε Εύβοιας µε 
δικαστικό ε̟ιµελητή. 

9. την διάθεση ̟οσού 14.300,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0871, για 
καταβολή α̟οζηµίωσης συµβεβληµένων ιατρών Α/θµιας ιατρικής εξέτασης 
υ̟οψήφιων οδηγών (υ̟όλοι̟ο α̟οζηµίωσης 10,00 € ̟ου αφορά ̟ληρωµή έτους 
2012). 

10. την διάθεση ̟οσού 578,10 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0869, 
για την συντήρηση κλιµατιστικών στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Εύβοιας (τρείς 
κλιµατιστικές µονάδες τύ̟ου καναλάτο ισχύος 48000 ΒΤU, δύο κλιµατιστικές 
µονάδες τύ̟ου σ̟λίτ ισχύος 18000 ΒΤU, τέσσερις κλιµατιστικές µονάδες τύ̟ου σ̟λίτ 
ισχύος 12000 ΒΤU και καθαρισµός αντλίας συµ̟υκνωµάτων και των σωληνώσεων 
αυτής).  

11. την ̟ροµήθεια (εκτός διαγωνισµού): α) δέκα σφραγίδων της ∆/νσης Μεταφορών 
και Ε̟ικοινωνιών ̟οσού 109,00 € µε Φ.Π.Α., και β) τριάντα ̟έντε σφραγίδων της 
∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών ̟οσού 328,69 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1111 (Έγγρ. 89194/22349/30-7-13 ∆/νσης Μεταφορών & 
Ε̟ικοινωνιών).  

12. την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΤΜΑ 
8024 δίκυκλο της Π.Ε Εύβοιας (εξάτµιση, µ̟ίλιες φυγόκεντρου, τσιµούχες 
µ̟ροστινού συστήµατος ανάρτησης, υγρά φρένων, φίλτρο αέρος, µ̟ουζί), α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0861= 123,00 € µε Φ.Π.Α.  και  ΚΑΕ 1321= 196,80 € µε 
Φ.Π.Α..   

13.  την διάθεση ̟οσού 448,32 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 5244, για 
οδοι̟ορικά τµ. Κτηνιατρικής µηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου 2013 (Έγγρ. 
10573/23-7-13 τµ. Κτηνιατρικής). 

14. την διάθεση ̟οσού 451,08 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Ιανουαρίου 
έως και Ιουνίου 2013 (Έγγρ. 10543/23-7-13 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής).   
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15. την διάθεση ̟οσού 3.989,65 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά της ∆/νσης Ανά̟τυξης µηνός Ιουνίου 2013 (Έγγρ. 4761/29-7-13 ∆/νσης 
Ανά̟τυξης). 

16. την διάθεση ̟οσού 1.385,35 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά τµ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας µηνός Ιουλίου 2013 (Έγγρ. 
959/31-7-13 τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας). 

17. την διάθεση ̟οσού 298,47 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας Καρύστου µηνών Μαΐου έως και 
Ιουλίου 2013 (Έγγρ. 146/6-8-13 γραφείο Αγροτικής Οικονοµίας Καρύστου).  

18. την διάθεση ̟οσού 300,00 €, µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1111, 
για ̟ροµήθεια γραφικών – χαρτικών του τµ. Αγροτικής Οικονοµίας Ιστιαίας για τις 
ανάγκες του ̟ρογράµµατος δακοκτονίας (Έγγρ. 455/22-7-13 τµ. Αγροτικής 
Οικονοµίας Ιστιαίας). 

19. την διάθεση ̟οσού 75,25 €, µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών (1,250 κιλά αλυσίδα, έξι ναυτικά κλειδιά, έξι γάντζους 
αλυσίδα, φανάρια, λάµ̟ες, ̟οδαράκι τρέιλερ µε ρόδα συµ̟αγή) για το ΚΗΗ 4806 
αυτοκίνητο της Π.Ε. Εύβοιας.  

20. την διάθεση ̟οσών: α) 4.091,91 € - υ̟ηρεσίες Χαλκίδας, β) 252,68 € - υ̟ηρεσίες 
Ιστιαίας, γ) 54,08 € - υ̟ηρεσίες Ν. Αρτάκης, δ) υ̟ηρεσίες Καρύστου 15,50 €, ε) 
υ̟ηρεσίες Αλιβερίου 287,54 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0823,για 
̟ληρωµή ταχυδροµικών τελών µηνός Ιουλίου 2013. 

21. την διάθεση ̟οσού 20,59 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0823, για υ̟ηρεσίες 
ταχυµεταφορών (ΕΛΤΑ Α.Ε) µηνός Ιουλίου 2013.  

22. την διάθεση ̟οσού 135,30 €, µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 1725, 
για ̟ροµήθεια φορητού ̟οµ̟οδέκτη VHF/UHF για τις ανάγκες του τµ. Πολιτικής 
Προστασίας.  

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δήλωσε οτι δεν ψηφίζει την δα̟άνη µε α/α 3, και ο κ. 
Περικλής Καραΐσκος, δεν ψηφίζει τις δα̟άνες µε α/α 2, 3. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1013 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για συνδιοργάνωση συναυλίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την Εταιρεία ̟ροστασίας α̟οφυλακιζοµένων Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4099/19-8-2013 
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 – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 800,00 €, για την συνδιοργάνωση 
συναυλίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την Εταιρεία ̟ροστασίας 
α̟οφυλακιζοµένων Λαµίας, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 3 Σε̟τεµβρίου 2013 στον 
Τό̟ο Τεχνών Χώρα, στα Λελέϊκα Υ̟άτης. 
H συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Σ.Ε., τις ̟ιστώσεις του 
Ε.Φ.01071, ΚΑΕ 9779 του ̟ρογράµµατος ∆ηµόσιες Ε̟ενδύσεις - Κεντρικοί Αυτοτελείς 
Πόροι έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και το έργο: «Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης». 
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Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, λόγω ‘’οικονοµικής στενότητας και διαφορετικής 
ιεράρχησης’’. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1014 
 

ΘΕΜΑ 37ο: 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 το υ̟’ αριθµ. 80432/3889/Φ. 
Έργου/10-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, και το υ̟΄ αριθµ. 1/9-7-2013 (θέµα 13ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Εύβοιας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

την αναβολή του θέµατος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1015 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο 7ο ∆ιεθνές 
Τουρνουά Σκακιού «Φωκικά - Νίκος Καρα̟άνος 2013», ̟ου διοργανώνει η Ένωση 
Σκακιστών Άµφισσας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Γ.Α. 362/19-8-
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 τη δα̟άνη συνολικού ̟οσού 1230,00 €, για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο 7ο 
∆ιεθνές Τουρνουά Σκακιού «Φωκικά - Νίκος Καρα̟άνος 2013», ̟ου διοργανώνει η Ένωση 
Σκακιστών Άµφισσας στην Άµφισσα α̟ό 3 έως 9 Σε̟τεµβρίου και αφορά διάφορα 
αναµνηστικά ̟ου θα δοθούν στους αθλητές ̟ου θα συµµετέχουν (αναµνηστικά 
δι̟λώµατα, ̟αρτιδόχαρτα, χάρακες, κύ̟ελλα, µετάλλια) καθώς και την εκτύ̟ωση 
αφισών.  Η ̟αρα̟άνω δα̟άνη θα βαρύνει τον Φορέα 073 και τον ΚΑΕ 0844. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, λόγω ‘’οικονοµικής στενότητας και διαφορετικής 
ιεράρχησης’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1016 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ών διαγωνισµών της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./20-8-2013 
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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί τις ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ές, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του 
Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), τα υ̟ηρεσιακά µέλη των 
ο̟οίων ̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 4024/2011, ως εξής: 
 
1. Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των 
∆ιαδικασιών ∆ια̟ραγµάτευσης: 
i. Νικόλαος Κανελλό̟ουλος ως Πρόεδρος και Ευάγγελος Καραγιώργος ως 

ανα̟ληρωτής Πρόεδρος, υ̟άλληλοι της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 
ii. Κοσµάς Αλεξό̟ουλος ως µέλος, υ̟άλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 

µε ανα̟ληρωτή τον Κωνσταντίνο Κάββουρα, υ̟άλληλο της ∆/νσης Ανά̟τυξης, 
iii. Παρασκευή Καστρίτη ως µέλος, µε ανα̟ληρωτή τον Ηλία Κοροµ̟ίλη, υ̟άλληλοι  

της ∆/νσης Αγροτικής Ανά̟τυξης.  
 
2. Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης των Ενστάσεων και Προσφυγών: 
i. Αγλαΐα Μέγκου ως Πρόεδρος, υ̟άλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, και 

Ευάγγελος Κούτουλας ως ανα̟ληρωτής Πρόεδρος, υ̟άλληλος της ∆/νσης 
Ανά̟τυξης, 

ii. Νικόλαος Σιδηρό̟ουλος ως µέλος, µε ανα̟ληρωτή τον Πέτρο Μιχαλάκη, υ̟άλληλοι  
της ∆/νσης Αγροτικής Ανά̟τυξης, 

iii. Παναγιώτης Τσιάλης ως µέλος, µε ανα̟ληρωτή τον Ιωάννη ∆ούκα, υ̟άλληλοι  της 
∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών.  

 
3. Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβή Υλικών και Υ̟ηρεσιών ̟ου αφορούν στην Π.Ε.Φ.: 
i. Κοσµάς Αλεξό̟ουλος ως τακτικό µέλος, µε ανα̟ληρωτή τον Γεώργιο Καρύδα, 

υ̟άλληλοι της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 
ii. Ευάγγελος Καραγιώργος ως µέλος, µε ανα̟ληρωτή την Παρασκευή Αρα̟ο̟ούλου, 

υ̟άλληλοι της ως άνω υ̟ηρεσίας, 
iii. Κωνσταντίνος Κάββουρας ως µέλος, µε ανα̟ληρωτή την Παναγούλα Πούλου, 

υ̟άλληλο  της ∆/νσης Ανά̟τυξης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1017 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε 
̟ολιτιστική εκδήλωση της Αστικής µη Κερδοσκο̟ικής Εταιρείας «ΟΓΧΗΣΤΟΣ», µέλος 
της ο̟οίας είναι η θεατρική οµάδα Αλιάρτου «ΣΧΗΜΑ». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2050/20-8-2013 
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 

την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθούν διευκρινήσεις. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1018 
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: «Ανακατασκευή 
ασφαλτικού οδοστρώµατος ε̟αρχιακής οδού Ν:3 (Ερατεινή)», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 94.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
96313/3557/20-8-2013 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:  
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώµατος 
ε̟αρχιακής οδού Ν:3 (Ερατεινή)», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 94.000,00 € 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 1019 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 708/19-6-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως δα̟άνης - δέσµευσης ̟ίστωσης για ̟ρόσληψη εξωτερικού 
συνεργάτη στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος LIFE µε τίτλο «Χρώµιο στο υ̟όγειο υδάτινο 
σύστηµα της λεκάνης του Ασω̟ού: τεχνολογίες και µέτρα α̟οκατάστασης». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 3559/20-8-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Τρο̟ο̟οιεί την υ̟΄αριθµ. 708/19-6-2013 α̟όφασή της ̟ερί εγκρίσεως δα̟άνης - 
δέσµευσης ̟ίστωσης για ̟ρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος LIFE µε τίτλο «Χρώµιο στο υ̟όγειο υδάτινο σύστηµα της λεκάνης του 
Ασω̟ού: τεχνολογίες και µέτρα α̟οκατάστασης», ως ̟ρος τον Ειδικό Φορέα ̟ου θα 
βαρύνει η δα̟άνη, διότι εκ ̟αραδροµής ανεγράφη στο υ̟’ αριθµ. οικ. 2522/11-6-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. ότι η συγκεκριµένη 
δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 9919 «Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό φορείς Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης» της Π.Ε. Φθιώτιδας, αντί του ορθού Ε.Φ. 01 071 και ΚΑΕ 9919 της Π.Ε. Βοιωτίας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1020 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στον διεθνή 
ιστιο̟λοϊκό αγώνα µε θέµα: «AEGEAN REGATTA 2013». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 791/20-8-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 

Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 3.690,00 € µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας, µε 
το ∆ήµο Σκύρου, στον διεθνή ιστιο̟λοϊκό αγώνα µε θέµα : «AEGEAN REGATTA 2013»,  
̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στο λιµάνι της Σκύρου, την Τρίτη 20 Αυγούστου 2013, µε την 
κατά̟λευση 100 ̟ερί̟ου ιστιοφόρων σκαφών και µε µουσική βραδιά µε ̟αραδοσιακό 
χορευτικό συγκρότηµα, ως εξής : 
 
 
 

Μέρος του κόστους για αφίσες, ̟ροσκλήσεις, 
δηµοσιεύσεις, έντυ̟ο υλικό, ηχητική κάλυψη, 
ενοικίαση ̟αραδοσιακών στολών, ενοικίαση 
τρα̟εζικαθισµάτων, φιλοξενία κ.λ.̟. 

 
 3690,00  € µαζί 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, λόγω ‘’οικονοµικής στενότητας και διαφορετικής 
ιεράρχησης’’. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1021 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση 2ης διόρθωσης σταδίου κτηµατολογίου της µελέτης: «Οδός Καθενοί 
- Πάλιουρας – Μακρυκά̟α & ̟ρος Άγιο Αθανάσιο». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
58358/2808/Φ.Ε./18-6-2013 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 
Εγκρίνει την 2η διόρθωση, σταδίου κτηµατολογίου της µελέτης : «Οδός Καθενοί - 
Πάλιουρας – Μακρυκά̟α & ̟ρος Άγιο Αθανάσιο», ̟ου αφορά στην διόρθωση 
στοιχείων του φερόµενου ιδιοκτήτη, ορίων και εµβαδού της ιδιοκτησίας µε αριθµό 109, 
̟ου µετέχει στην α̟αλλοτρίωση εν µέρει. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1022 
 

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 

96815/3882/22-8-2013 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 έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
α) 2.500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1321 και 
β) 1.800,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0861  
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σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στο όνοµα του Χρήστου Παντελή,  
υ̟αλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού για την αντιµετώ̟ιση ζηµιών ̟ου 
̟ροέκυψαν στα ̟αρακάτω οχήµατα (ΚΗΗ 4805 & ΚΗΗ 4806) της Π.Ε. Εύβοιας για το 
έτος 2013: 
- ΚΗΗ 4806: Ε̟ισκευή κινητήρα λόγω ρήγµατος στο κα̟άκι των βαλβίδων, λόγω  
υ̟ερθέρµανσης 
- ΚΗΗ 4805: Ε̟ισκευή εµ̟ρός διαφορικού και βοηθητικής µετάδοσης, τρόµ̟α 
συµ̟λέκτη κάτω, δίσκο, ̟λατό, ρουλεµάν, αντλία υδραυλικού τιµονιού. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1023 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων  για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της  Π.Ε. Βοιωτίας και 
των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 172.572,50 € 
µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ./3035/22-
8-2013 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 22-8-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµoύ για την «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της  Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. 
χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 172.572,50 € µε Φ.Π.Α., 
̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών των 
υ̟οψήφιων αναδόχων. 
2. Αναδεικνύει µειοδότη: 
α) για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. µε έδρα τη Λιβαδειά και Παραλία ∆ιστόµου τον Αθανάσιο 
Σωτηρό̟ουλο, ο ο̟οίος ̟ροσέφερε: 
i. το ̟ετρέλαιο θέρµανσης µε έκ̟τωση 1% ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής 
ii. το ̟ετρέλαιο κίνησης µε έκ̟τωση  1% ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής 
iii. τη βενζίνη αµόλυβδη µε έκ̟τωση 1% ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής 
β) για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. µε έδρα τη Θήβα, Αλίαρτο τον Αθανάσιο Κο̟ανά - Χαρ. 
Καλλή Ο.Ε., ο ο̟οίος ̟ροσέφερε: 
i. το ̟ετρέλαιο θέρµανσης µε έκ̟τωση 0,50%  ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής  
ii. το ̟ετρέλαιο κίνησης µε έκ̟τωση 0,50%  ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής  
iii. τη βενζίνη αµόλυβδη µε έκ̟τωση 0,50%  ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής  
3. Κηρύσσει άγονο τον  διαγωνισµό για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων των Ν.Π.∆.∆. 
µε έδρα τα Οινόφυτα (̟ίνακας 7), διότι δεν υ̟οβλήθηκε καµία ̟ροσφορά για τον εν 
λόγω ̟ίνακα. 
4. Εγκρίνει τη συνέχιση του διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων των 
Ν.Π.∆.∆. µε έδρα τα Οινόφυτα (̟ίνακας 7), µε την διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Π.∆ 118/2007 και σε συνδυασµό µε την ̟αρ. 13 του 
άρθρου 2 του Ν.2286/95.  
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1024 

 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Ε̟ιµορφωτικός Σύλλογος 
των α̟ανταχού Αµελαντιωτών, µε θέµα «Εορτασµός της Αγίας Ζώνης». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 800/22-8-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 984,00 € µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας, στην 
̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Ε̟ιµορφωτικός Σύλλογος 
των α̟ανταχού Αµελαντιωτών, µε θέµα «Εορτασµός της Αγίας Ζώνης», ̟ου θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί στις 30 Αυγούστου 2013, στο ∆ηµοτικό διαµέρισµα Αµέλαντων της Β. 
Εύβοιας, ως εξής : 
 
 
 

Μέρος του κόστους για    αφίσες, ̟ροσκλήσεις, 
δηµοσιεύσεις, έντυ̟ο υλικό, ηχητική κάλυψη 
ενοικίαση τρα̟εζοκαθισµάτων   κ.λ.̟. 

 
      984,00  € µαζί 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, λόγω ‘’οικονοµικής στενότητας και διαφορετικής 
ιεράρχησης’’. 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1025 
 
ΘΕΜΑ 48ο: 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. 4274/22-8-2013 
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 Oδοι̟ορικά 2 υ̟αλλήλων Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Αταλάντης για το έτος 2011 ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0711 

3.000,00 

2 Πρόσθετα τέλη 2 Κτηνιάτρων Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Αταλάντης για το έτος 2011 ∆/νσης Αγροτικής 

3.000,00 
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Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0567 
3 ∆α̟άνη για ε̟ισκευή ψυγείου της Κτηνιατρικής 

∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
 ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0869 

350.00 

4 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια φορητού ηχοµέτρου για την 
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ΕΦ 01073 
ΚΑΕ 1699 

250,00 

5 ∆α̟άνες δηµοσίευσης για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΦ 01073 
ΚΑΕ 0841 

5.000,00 

6 ∆α̟άνες για λοι̟ές µεταφορές της ΠΕ Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0829 

3.000,00 

7 Ε̟ίδοµα νεφρο̟αθών Σε̟τεµβρίου-Οκτωβρίου 2013 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2713 

150.000,00 

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

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε. 84.782,63 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

2 Αλτάνης Κωνσταντίνος 5.817,24 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

3 Αλαµάνης Ηλίας 3.688,32 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

4 Αγγελής Αθανάσιος 1.674,66 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

5 Αυγερινάκος Νικόλαος 3.349,32 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

6 Αραµ̟ατζής Γεώργιος 7.020,69 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

7 Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 3.091,68 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 
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8 Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 3.145,92 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

9 Αρχανιώτης Βασίλειος 3.713,18 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

10 Αυγέρης Ηλίας 9.661,50 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

11 Αγγελής Ιωάννης 6.763,05 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

12 Αχµατιώτης Ιωάννης 3.220,50 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

13 Αναστασίου Στυλιανός .704,04 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

14 Αναστασίου Στυλιανός 5.593,50 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

15 Βάρσος Ευάγγελος 6.051,15 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

16 Βάρσος Ευάγγελος 524,32 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

17 Γεωργούλας Γεώργιος 9.132,66 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

18 Γρούντας Γεώργιος 1.299,50 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

19 Γιαννέλος Λεωνίδας 3.027,27 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

20 Γιαννέλης Ηλίας 2.933,48 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

21 Γουργιώτης Χρήστος 2.562,84 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

22 Γουργιώτης Χρήστος 4.379,88 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

23 ∆ηµητρό̟ουλος Κων/νος 9.017,40 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

24 Ευαγγελίου ∆έσ̟οινα 6.887,35 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

25 Ζαχαράκης Αλέξανδρος 2.257,74 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

26 Ζακώνης Γεώργιος 6.266,98 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

27 Ζακώνης Γεώργιος 6.481,68 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

28 Ζάχος Ηλίας 4.666,90 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

29 Ζησάκης Νικόλαος 1.867,89 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

30 
Καραµανλής Αθανάσιος-
Φώτιος 3.266,83 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 
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31 Κογιώνος Αργύρης 9.017,40 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

32 Κατσούρας Γεώργιος 5.869,22 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

33 Κιλτσό̟ουλος ∆ηµήτριος 2.050,95 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

34 Κιλτσό̟ουλος ∆ηµήτριος 5.331,34 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

35 Καστανάς Ιωάννης 3.211,46 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

36 Καστανάς Ιωάννης 3.220,50 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

37 Καλλικάτσος Ευάγγελος 4.122,24 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

38 Καλλικάτσος Ευάγγελος 4.742,61 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

39 Κλασίνας Κωνσταντίνος 8.384,60 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

40 Κατό̟ης Χρήστος 6.505,41 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

41 Καραλής Αθανάσιος 2.293,90 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

42 Καραλής Αθανάσιος 1.087,06 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

43 Καλαµβώκης Παναγιώτης 1.057,68 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

44 Καλαµβώκης Παναγιώτης 1.474,65 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

45 Καµήτσος Νικόλαος 13.591,64 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

46 Κακάβας Ιάσωνας 1.966,20 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

47 Κώστογλου Αντώνιος 6.160,76 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

48 Κολοβός Χρήστος 2.769,63 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

49 Κατσόγιαννος Γεώργιος 3.333,50 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

50 Καρακικές Γεώργιος 4.379,88 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

51 Καστάνης Γεώργιος 3.400,17 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

52 Καρακοβούνης Ανδρέας 6.667,00 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

53 Κυριαζής Λουκάς 2.466,79 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 
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54 
Καραµήτρος Κωνσταντίνος 
του Σ̟ύρου 8.445,62 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

55 Κατσαµ̟έκης Αργύρης 2.200,11 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

56 Λουκαδάκος Αθανάσιος 10.305,60 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

57 
Λουκαδάκος Βασίλειος του 
Ιωάννη 5.539,26 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

58 
Λουκαδάκος Βασίλειος του 
Στυλιανού 10.305,60 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

59 Λαΐτσας ∆ηµήτριος 5.600,28 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

60 Λαΐτσας ∆ηµήτριος 2.200,11 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

61 Μ̟εκιάρης Νικόλαος 1.740,20 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

62 Μ̟εσίρη Ευσταθία 6.118,95 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

63 Μ̟έλος Τριαντάφυλλος 7.886,27 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

64 Μ̟ακογιάννης Σ̟ύρος 3.533,51 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

65 Μ̟αρµ̟αρούσης Ευάγγελος 4.533,56 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

66 Μ̟ακαλέξης Ιωάννης 5.405,92 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

67 Μ̟λάνης Θωµάς 2.061,12 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

68 Μ̟λάνης Θωµάς 1.867,89 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

69 Ντάσιος Αθανάσιος 2.752,68 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

70 Ντάσιος Αθανάσιος 2.533,46 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

71 Ντάσιος Γεώργιος 2.705,22 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

72 Ντάσιος Γεώργιος 1.288,20 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

73 Ντζούνας Ανδρέας 1.739,07 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

74 Νέλλας Ευάγγελος 1.600,08 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

75 Νέλλας Ευάγγελος 2.466,79 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

76 Πα̟αδήµας Βασίλειος 11.978,00 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 
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77 Πολίτης Γεώργιος 5.603,67 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

78 Πα̟αχουλιάρας Ιωάννης 3.533,51 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

79 Πλάτανος Σ̟ύρος 3.735,78 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

80 Πλάτανος Σ̟ύρος 7.887,40 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

81 Πολλάτος Λουκάς 3.621,65 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

82 Πέ̟ερας Αθανάσιος 4.949,40 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

83 Παναγιώτου Σωτήριος 2.933,48 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

84 Πα̟ασάρας Ανδρέας 3.055,52 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

85 Πα̟ασάρας Ανδρέας 4.186,65 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

86 
Ρουµελιώτη-Κακλή 
Ευαγγελία 2.687,14 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

87 Στεργιό̟ουλος Κων/νος 3.735,78 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

88 Στεργιό̟ουλος Κων/νος 3.932,40 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

89 Σφήκα Μαρία 1.252,04 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

90 Σβεντζούρης Αθανάσιος 10.016,32 € 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

91 Σταµέλος ∆ηµήτριος 688,17 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

92 Σταµέλος ∆ηµήτριος 2.556,06 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

93 Σταθαράς Βασίλειος 2.600,13 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

94 Σταθό̟ουλος Νικόλαος 6.312,18 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

95 Σιά̟̟ας Κωνσταντίνος 9.699,92 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

96 Τζαβές Βασίλειος 6.312,18 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

97 Τεµ̟λαλέξης Γεώργιος 3.466,84 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

98 Τάτσιαρης Σωτήριος 8.687,44 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

99 Τσιλοφύτης Γεώργιος 2.733,47 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

ΑΔΑ: ΒΛ947ΛΗ-Η6Τ



 47 

100 Τσιλοφύτης Γεώργιος 1.575,22 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

101 Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος 2.097,28 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

102 Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος 1.900,66 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

103 Τσάκας Ιωάννης 4.391,18 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

104 Φακίτσας Κωνσταντίνος 9.632,12 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

105 Φέκας Θεόδωρος 7.407,15 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

106 Χατζηχρήστος Ηλίας 5.725,71 € 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

107 Χριστό̟ουλος ∆ηµήτριος 6.431,96 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

108 Χριστό̟ουλος Οδυσσέας 3.277,00 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

109 Χριστό̟ουλος Κωνσταντίνος 2.883,76 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1026 
 

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ροµήθεια αντιλυσσικών εµβολίων για τον 
̟ρολη̟τικό εµβολιασµό του ̟ροσω̟ικού των ∆ιευθύνσεων Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1400/22-8-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη συνολικού ̟οσού  825,00 €, για την ̟ροµήθεια έντεκα (11) 
αντιλυσσικών εµβολίων α̟ό το Ινστιτούτο Pasteur, για τον ̟ρολη̟τικό εµβολιασµό του 
̟ροσω̟ικού των ∆/νσεων της Κτηνιατρικής, ως οµάδα υψηλού κινδύνου στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον ΚΑΕ 1211 «Προµήθεια 
Υγειονοµικού Υλικού». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1027 
 

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Εκ̟ολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού, µε θέµα 
«Εορτασµός Αγίου Ιωάννου Προδρόµου». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 787/22-8-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 1.230,00 € µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας, 
στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Εκ̟ολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού, µε 
θέµα : «Εορτασµός Αγίου Ιωάννου Προδρόµου», ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 28 
Αυγούστου 2013, στον ̟ροαύλιο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου, ως εξής : 
 
 
 

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

 
   1.230,00  € µαζί 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, λόγω ‘’οικονοµικής στενότητας και διαφορετικής 
ιεράρχησης’’. 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1028 
 
ΘΕΜΑ 51ο: ∆ιορισµοί δικηγόρων για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», (Π.Ε. Φωκίδας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2839/21-8-2013 
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 
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∆ιορίζει : 
1. ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Καραµ̟άση Ιωάννη, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να 
̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26-9-2013  ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή - αγωγή ̟ου 
άσκησε ο Ηλίας Παγώνης, ̟ρώην υ̟άλληλος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Φωκίδας κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, ̟ου αφορά στην διεκδίκηση 
οικογενειακού ε̟ιδόµατος. 
2. ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Μ̟αρλιακού Ελένη, στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να 
̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26-9-2013  ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή - αγωγή ̟ου 
άσκησε ο Ευθύµιος Καλογήρου κατά της 994/2005 α̟όφασης του Προϊσταµένου της 
∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών για ειδικά καλύµµατα φορτηγών αυτοκινήτων. 
3. ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Μ̟ακογιάννη Ευθυµία, στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να 
̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26-9-2013  ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή - αγωγή ̟ου 
άσκησε ο ∆ήµος Τολοφώνας κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, ̟ου 
αφορά στην ε̟ιβολή ̟ροστίµου για ρίψη α̟ορριµµάτων. 
4. ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Πα̟ακώστα Ανδριανή, στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να 
̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26-9-2013  ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή - αγωγή ̟ου 
άσκησε η Κοινο̟ραξία «Στυλιανός Ν. Σχοινάς – Αναστάσιος ∆ρ. Τσελές», κατά του 
198/2005 εγγράφου του Νοµάρχη Φωκίδας για το έργο : «Εκσυγχρονισµός αρδευτικού 
δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Γραβιάς». 
5. ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο Λιακούλη 
Ευαγγελία, στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, στη δικάσιµο της 7-1-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή ̟ου άσκησε ο Χρήστος 
Καλαντζής κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας και του Τελωνείου Λάρισας 
για κρατική φορολογία. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την ̟αρ. 1. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος, δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1029 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4281/22-8-2013  
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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Α. Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ως εξής:  
 

Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε 

1 2η εντολή «∆ίκτυο άρδευσης 
στην ̟εριοχή Βαθύκοιλου του 
∆ήµου Στυλίδας» 
 

Παναγιώτης 
Προβό̟ουλος 

12.742,06 9773 

2 1η εντολή «Α̟οκατάσταση 
καθίσµατος ε̟αρχιακή οδό 
Λευκάδος - Πίτσι» 

Κων/νος 
Ζουµ̟ουλιας 

24.000,00 9459 

3 1η εντολή «Κατασκευή 
σαρζανέτ στο ΤΚ Πλάτανου 
και α̟οκατάσταση οδο̟οιίας» 

Όλγα Τσώνη 31.800,00 9771 

4 1η εντολή «Εργασίες 
συντήρησης κτιρίου ∆/νσης 
Τεχνικών Εργων ΠΕ Φθ/δας» 

∆ηµήτριος 
Πα̟αθανασίου 

10.019,68 9459 

 
Β. ∆εν εγκρίνει τη δα̟άνη και τη διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή των λογαριασµών 
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ου αναγράφονται στις ̟αρ. 4, 5, 6, 7, 8, 9  της υ̟΄ αριθµ. 
4281/22-8-2013 εισήγησης της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., ̟ροκειµένου να δοθούν 
διευκρινίσεις α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία σε ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής.  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1030 
 

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Εµ̟ορικός και Βιοµηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας, µε 
θέµα «Παρουσίαση µουσειακών εκθεµάτων αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 801/22-8-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 3.500,00 € µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας, 
στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Εµ̟ορικός και Βιοµηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας, 
µε θέµα «Παρουσίαση µουσειακών εκθεµάτων αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας»,  ̟ου θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί στην Χαλκίδα το Σε̟τέµβριο 2013 µε δυνατότητα ̟αράτασης µέχρι 
και τον Οκτώβριο 2013, ως εξής : 
 

 
 

Το κόστος του ρεύµατος  ή των  καυσίµων σε 
̟ερί̟τωση ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί γεννήτρια, και το 
κόστος ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων και η α̟οκατάσταση 
βλαβών και ελλείψεων.   

 
   3.500,00  € µαζί µε Φ.Π.Α.  
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Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο : 
«Πολιτιστικές εκδηλώσεις» ευρείας α̟ήχησης 2013.  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, λόγω ‘’οικονοµικής στενότητας και διαφορετικής 
ιεράρχησης’’. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1031 

 
ΘΕΜΑ 54ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για κατάθεση αναφοράς στην εισαγγελία Άµφισσας, 
µε στόχο την ειρηνική ε̟ίλυση διαφορών και την ολοκλήρωση του έργου «Αρδευτικό 
έργο Ελαιώνα Άµφισσας Ν. Φωκίδας» (εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./21-8-2013 
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 
την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να ζητηθεί η γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1032 
 

ΘΕΜΑ 55ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση αγωγής της ΑΕ Βάσκο ΑΤΕ κατά της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2940/21-8-2013 
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 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Λαµίας, κ. Σοφία Κρανιώτη, Α.Μ. 319 (Λεωνίδου 6 - Τ.Κ. 35100), στην ο̟οία χορηγείται 
η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη 
δικάσιµο της 26-9-2013 και ώρα 11:00 ̟.µ. ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την 
εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 7-1-2013 αγωγή ̟ου άσκησε η ‘’Α.Ε. Βάσκο ΑΤΕ’’ κατά 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις 
και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση της α̟αιτείται για την 
υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
Το ύψος της αµοιβής της δικηγόρου ανέρχεται ̟ερί̟ου σε τετρακόσια ̟ενήντα ευρώ 
(450,00 €).   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1033 

 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση α) του ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου (υ̟ηρεσίας): «Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και διαχειριστικής 
υ̟οστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών 
διαχείρισης των ιδιωτικών ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την 
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̟ροετοιµασία της Περιφέρειας ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014 -
2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α. και β) του αιτήµατος για ̟αράταση 
ισχύος των ̟ροσφορών του διαγωνισµού. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
97183/3143/22-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1034 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 491/1-8-2013  
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας και την α̟ό 26-8-2013 
ορθή ε̟ανάληψη του υ̟΄ αριθµ. οικ. 21/19-8-2013 εγγράφου του γραφείου 
Αντι̟εριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Α) Εγκρίνει τις µετακινήσεις του Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Βασίλειου 
Καραµ̟ά, ως εξής: 
 
1. Στις 12-7-2013, στην Λάρισα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 
2. Στις 22-7-2013, στην Θεσ/νικη (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 
3. Στις 26-7-2013, στην Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 
4. Στις 30-7-2013, στην ∆υτική Φραγκίστα Ευρυτανίας (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 
5. Στις 31-7-2013, στην ∆οµνίστα Ευρυτανίας (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 
 
Β) Εγκρίνει τις µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κα. Φανής 
Πα̟αθωµά, ως εξής: 
1. Στις 04-06-2013, Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη τουριστικής ανά̟τυξης στην Π.Ε. 
Φωκίδας. 
2. Στις 05-06-2013, Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας. 
3.  Στις 12-06-2013, Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
4. Στις 17-06-2013, Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας. 
5. Στις 18-06-2013, Λιβαδειά – Αγρίνιο, κοινωνική εκδήλωση (κηδεία αστυνοµικού). 
6. Στις 25-06-2013, Λιβαδειά – Λαµία & Χαλκίδα, σύσκεψη στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας & στην Π.Ε. Ευβοίας. 
7. Στις 27-06-2013, Λιβαδειά – Λαµία, συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
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8. Στις 05-07-2013, Λιβαδειά – Πειραιά, µεταφορά δειγµάτων καυσίµων στο Χηµείο του 
Κράτους. 
9. Στις 09-07-2013, Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη µε θέµατα τουριστικής ανά̟τυξης στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
10. Στις 17-07-2013, Λιβαδειά – Αθήνα, σύσκεψη στο Υ̟ουργείο Εξωτερικών. 
11. Στις 23-07-2013, Λιβαδειά – Αθήνα, σύσκεψη µε θέµατα δια βίου µάθησης. 
12. Στις 24-07-2013, Λιβαδειά – Λαµία, συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψηφίζει θετικά µε την ̟αρατήρηση ότι : ‘’έδρα της κ. Πα̟αθωµά 
είναι η Λαµία, αυτό ̟ροσδιορίζει τα οδοι̟ορικά της’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1035 
 
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  
    Γεώργιος Πα̟αργύρης 

Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 
Περικλής Καραΐσκος 
Θωµάς Τουσιάδης 

    Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος   
    Λάµ̟ρος Τσιτσάνης 
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