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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ          ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ      ως ̟ρος τα θέµατα 7 και 9   
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ          12-09-2013  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  117755  ττοουυ  νν..33885522//22001100  
                              

  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

        της 4ης  Σε̟τεµβρίου  2013 
           Αριθµός Πρακτικού 26 

  

                                                                                                  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 4 Σε̟τεµβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ̟.µ., 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 
(αρ.̟ρ.1/6-1-2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, µετά α̟ό την υ̟΄ αριθ. 1449/30-8-2013 ̟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 25/27-8-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ̟ροϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2014. 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών 
κατασκευής υδροµάστευσης στο Τ.Κ. Κα̟νοχωρίου», Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής του 
έργου : «Τεχνικός Σύµβουλος για την υ̟οστήριξη σύνταξης του Καλλιεργητικού 
Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ̟αράτασης της συνολικής ̟ροθεσµίας εκ̟όνησης της µελέτης : 
«Βελτίωση της ε̟αρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης», Π.Ε 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο : Μη έγκριση διάλυσης της σύµβασης της µελέτης : «Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο ∆ήµου Ερέτριας Νοµού Εύβοιας». 
 
ΘΕΜΑ 7ο : 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 ( εξ΄ αναβολής). 
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ΘΕΜΑ 8ο : 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. ( εξ΄ αναβολής ). 
 
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 € (εξ΄ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 10ο : 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 -
2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α. και β) του αιτήµατος για ̟αράταση 
ισχύος των ̟ροσφορών του διαγωνισµού  (εξ΄ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση ̟ρακτικού αξιολόγησης και ανάθεση της µελέτης : «Γεωτεχνική 
µελέτη : α) Αντιµετώ̟ισης βραχο̟τώσεων κόµβου εισόδου & β) Τεχνικού εκσκαφής & 
ε̟ανε̟ίχωσης του έργου: “Παράκαµψη λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας”», κατά τις 
διατάξεις του άρθρ. 10 ̟αρ. 2.στ του ν. 3316/05, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τον ν. 3481/06,  
 ̟ροϋ̟ολογισµού 36.900,00 € µε Φ.Π.Α.  
 
ΘΕΜΑ 12ο : ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγών στο ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Βόλου, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», 
Π.Ε. Εύβοιας (εξ΄ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 14ο : Εξέταση ένστασης – έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
έργου : «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κλειδί – Προυσός – Καστανιά», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου : «Σήµανση οδικού 
δικτύου Νοτ. Εύβοιας», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου : «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου 
Καρ̟ενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε το Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο : ∆ιόρθωση της υ̟΄ αριθµ. 345/4-4-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών 
έργων στην Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 22 ο:  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 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού ΙΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση 
εκ̟όνησης της µελέτης : «Οδός ∆ερβενοχώρια Όρια Νοµού ̟ρος Ελευσίνα Ν.Α. 
Βοιωτίας», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 614.242,20 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο  : Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Αθανάσιος Μ̟ουραντάς, Παναγιώτης Παρχαρίδης,  
Αναστάσιος Χρονάς, Περικλής Καραΐσκος, Θωµάς Τουσιάδης, Κων/νος 
∆ασκαλό̟ουλος, Λάµ̟ρος Τσιτσάνης (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Ταξιάρχη 
Σκλα̟άνη) και Κων/νος Κουλουρίδης (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου 
Μ̟αντούνα). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά 
µέλη Γεώργιος Πα̟αργύρης, καθώς και το ανα̟ληρωµατικό µέλος αυτού και οι 
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης και Γεώργιος Μ̟αντούνας, οι ο̟οίοι ανα̟ληρώθηκαν 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,  
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2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ̟οδοµών, 
3. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και οι 
εισηγητές: 
4. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
5. Γεώργιος Μάρκου, Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας. 
 
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 διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο : Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο ετήσιο 
φεστιβάλ ̟αραδοσιακών χορών, ̟ου διοργανώνει ο ̟ολιτιστικός σύλλογος Ελαιώνα 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο : Συµ̟λήρωση - διόρθωση της υ̟΄ αριθµ. 583/29-5-2013 
α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο : ∆ιορισµός δικηγόρων για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (Π.Ε. Φωκίδας). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο : Έγκριση δα̟άνης για την εκδήλωση του «εορτασµού µνήµης 
της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας α̟ό το Τουρκικό κράτος», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο : Έγκριση δα̟άνης για την φιλοξενία των συµµετεχόντων στην 
Πανελλαδική ̟οδηλασία για φιλανθρω̟ικό σκο̟ό, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: 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 € (εξ αναβολής). 
 
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 1036 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο : Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
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99899/4001/30-8-2013 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: 
1. τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,  
β) τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο. 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού φορέα 073 και τον ΚΑΕ 0899. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι ‘’̟ρόκειται για 
ιδιωτικο̟οίηση’’. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1037 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο : Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο ετήσιο 
φεστιβάλ ̟αραδοσιακών χορών, ̟ου διοργανώνει ο ̟ολιτιστικός σύλλογος Ελαιώνα 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ. /2-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη ̟οσού 1.200,00 €, για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο ετήσιο 
φεστιβάλ ̟αραδοσιακών χορών, ̟ου διοργανώνει ο σύλλογος Ελαιώνα Φωκίδας, το 
Σάββατο 7 Σε̟τεµβρίου, µε την συµµετοχή χορευτικών τµηµάτων α̟ό όλη την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, ως εξής : 

 
Η ανωτέρω 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 1038 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο : Συµ̟λήρωση - διόρθωση της υ̟΄ αριθµ. 583/29-5-2013 
α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4390/1-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Μέρος του κόστους για διαφηµιστικό υλικό και ηχητική 
κάλυψη 
 

1.200,00 € 
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Συµ̟ληρώνει στην υ̟΄ αριθµ. 583/29-5-2013 α̟όφασή της, τα ̟οσά των µισθωµάτων 
̟ου ισχύουν σήµερα, µετά α̟ό την εφαρµογή των διατάξεων των νόµων 4002/22-8-
2011 και 4081/27-9-2012, τα ο̟οία δεν ε̟ιτρέ̟εται να αυξηθούν ̟ριν την 1η  
Ιανουαρίου του 2015, ως εξής : 
 

ΓΡΑΦΕΙΑ Ποσό ενοικίου σε ευρώ µηνιαίως µετά 
την εφαρµογή 

(Ν. 4002/22-8-2011 & Ν. 4081/27-9-2012) 

Γ-3, Γ-6, Γ-7 1.199,81 

Γ-1, Γ-2 673,46 

Β-3, Β-4 454,63 

A3 655,50 

 
Οι ̟αρα̟άνω τιµές ισχύουν αναδροµικά α̟ό το τελευταίο τρίµηνο του 2012 δηλαδή 
α̟ό 1η -10ου -2012 (Ν. 4081/27-9-2012). 
2. ∆ιορθώνει την υ̟΄ αριθµ. 583/29-5-2013 (̟ρακτικό 17, θέµα έκτακτο 9) α̟όφασή της, 
ως ̟ρος την ηµεροµηνία λήξης των µισθίων, α̟ό το εσφαλµένο «20 Μαρτίου 2019», στο 
ορθό «9 Μαΐου 2019». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1039 
  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο : ∆ιορισµός δικηγόρων για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (Π.Ε. Φωκίδας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Γ.Α. 703/2-9-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Άµφισσας, κ. Παναγιώτα Κασούτσα, µε την εντολή και την ̟ληρεξουσιότητα να 
̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Άµφισσας, στη δικάσιµο της 26-9-2013 ή σε κάθε 
µετ΄ αναβολή ορισθείσα, µε σκο̟ό να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή – αγωγή ̟ου άσκησε ο 
Ευάγγελος Κάντζος κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ∆ΕΣΕ Λαµίας, 
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». 
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Άµφισσας, κ. Παλούκη Ευάγγελο, µε την εντολή και την ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 18-9-2013 ή σε κάθε µετ΄ αναβολή 
ορισθείσα, µε σκο̟ό να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή ̟ου άσκησε η «ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ» 
κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ̟ρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, 
̟ου αφορά στο έργο : «Α̟οκατάσταση Λιµένα Γαλαξιδίου», συντάσσοντας  υ̟όµνηµα, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του 
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α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1040 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο : Έγκριση δα̟άνης για την εκδήλωση του «εορτασµού µνήµης 
της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας α̟ό το Τουρκικό κράτος», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 96706/901/2-
9-2013 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 ̟ραγµατο̟οίηση δα̟άνης 350,00 € για την εκδήλωση εορτασµού των 
«Εκδηλώσεων µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας α̟ό το 
Τουρκικό κράτος», ̟ου θα διοργανώσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον ∆ήµο 
Λαµιέων τις 15 Σε̟τεµβρίου 2013, ηµέρα Κυριακή. Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τον 
Ε.Φ. 01.073  ΚΑΕ 5161. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι ‘’̟ρόκειται για αρµοδιότητα 
του Υ̟. Πολιτισµού’’. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1041 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο : Έγκριση δα̟άνης για την φιλοξενία των συµµετεχόντων στην 
Πανελλαδική ̟οδηλασία για φιλανθρω̟ικό σκο̟ό, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 464/3-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη συνολικού ̟οσού 891,00 €, για την κάλυψη δυο διανυκτερεύσεων, 
των συµµετεχόντων στην Πανελλαδική ̟οδηλασία για φιλανθρω̟ικό σκο̟ό, ̟ου θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί στις 15-9-2013 και 16-9-2013, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως 
εξής: 
- Για την Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟οσό 473,00 € για διανυκτέρευση 11 ατόµων στην Λαµία. Η 
δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον Ε.Φ. 071  Κ.Α.Ε. 9779. 
- Για την Π.Ε. Φωκίδας ̟οσό 418,00 € για διανυκτέρευση 11 ατόµων στην Ιτέα. Η 
δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον Ε.Φ. 073  Κ.Α.Ε. 0844. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1042 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο : Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 286/27-3-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής & λήψη νέας σχετικά µε την έγκριση τευχών ̟ροφορικής 
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δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός κόµβου Αγίου 
Σ̟υρίδωνα», Π.Ε. Φωκίδας,  ̟ροϋ̟ολογισµού 33.500,00 € (εξ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
100786/3780/3-9-2013 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 
1. Ανακαλεί την υ̟΄ αριθµ. 286/27-3-2013 α̟όφασή της, διότι για το έργο του θέµατος 
διενεργήθηκε διαγωνισµός και κατακυρώθηκε α̟οτέλεσµα ε̟΄ αυτού, χωρίς να έχει 
̟ροηγηθεί α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ου να εκφράζει την βούληση της ως 
συλλογικού οργάνου σχετικά µε την έγκριση της διακήρυξης και των όρων 
δηµο̟ράτησης του ως άνω έργου.   
2. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου : «Ηλεκτροφωτισµός κόµβου Αγίου Σ̟υρίδωνα», 
̟ροϋ̟ολογισµού 33.500,00 €, Π.Ε. Φωκίδας, µε ̟ροφορική δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
3. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει τον διαγωνισµό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1043 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 25/27-8-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 25/27-8-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1044 
 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ̟ροϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2014. 
 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4381/30-8-

2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Κατά την διάρκεια της 
συνεδρίασης, ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ̟ρότεινε την αναβολή της ψήφισης του 
̟ροϋ̟ολογισµού ̟ροκειµένου να µελετηθεί και για να υ̟άρξουν διευκρινήσεις α̟ό την 
Ένωση Περιφερειών στο συνέδριό της στις 19-9-2013. Η ̟ρόταση δεν έγινε δεκτή, διότι 
έληγε η ̟ροθεσµία ̟ου θα έ̟ρε̟ε να α̟οσταλεί για έλεγχο στο Υ̟ουργείο Εσωτερικών.   
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει το σχέδιο του  Προϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2014, 
µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι : α) να µην γίνει α̟οδεκτή η µείωση των ΚΑΠ κατά 7% και να 
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τρο̟ο̟οιηθούν αντίστοιχα οι σχετικές ̟ροβλέψεις στον Προϋ̟ολογισµό, και β) να 
α̟εικονιστεί ο ̟ροϋ̟ολογισµός των άλλων φορέων ̟ου υλο̟οιούν έργα και δράσεις 
της Περιφέρειας (Περιφερειακό Ταµείο Ανά̟τυξης, ̟ληρωµές έργων µέσω υ̟ολόγων 
κ.λ.̟.), στο κυρίως σώµα του ̟ροϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
Οι κ.κ. Περικλής Καραΐσκος και Θωµάς Τουσιάδης, δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1045 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου : «Ολοκλήρωση εργασιών 
κατασκευής υδροµάστευσης στο Τ.Κ. Κα̟νοχωρίου», Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 97685/9104 
/26-8-2013 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 
Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 7.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του έργου : «Ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής υδροµάστευσης στο Τ.Κ. 
Κα̟νοχωρίου», Π.Ε. Φθιώτιδας. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 4071/2012, του άρθρου 6, ̟αρ. 7. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1046 
 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής του 
έργου : «Τεχνικός Σύµβουλος για την υ̟οστήριξη σύνταξης του Καλλιεργητικού 
Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 98655/414/28-
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 
Εγκρίνει το α̟ό 28-8-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής 
του έργου : «Τεχνικός Σύµβουλος για την υ̟οστήριξη σύνταξης του Καλλιεργητικού 
Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ου αφορά στην ̟αράταση του χρόνου 
̟αράδοσης του Παραδοτέου Β κατά ένα (1) µήνα, δηλαδή µέχρι 18-10-2013, χωρίς 
̟ρόσθετη αµοιβή του αναδόχου. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, για τους λόγους ̟ου ε̟ικαλέστηκε και κατά την 
έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού του έργου του θέµατος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1047 
 
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ̟αράτασης της συνολικής ̟ροθεσµίας εκ̟όνησης της µελέτης : 
«Βελτίωση της ε̟αρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης», Π.Ε 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
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98877/4371/28-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή 
και το υ̟΄ αριθµ. 9/10-7-2013 (θέµα 2ο) ̟ρακτικό του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Σ.Ε.  τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την ̟αράταση της συνολικής ̟ροθεσµίας εκ̟όνησης της µελέτης : «Βελτίωση 
της ε̟αρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης», µέχρι 15-3-2015.    
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, για το λόγο ότι είναι ‘’µεγάλο το χρονικό διάστηµα 
για την εκ̟όνηση της συγκεκριµένης µελέτης ̟ου αφορά µόνο στην βελτίωση της οδού. Κά̟οια 
στιγµή ̟ρέ̟ει να ανοίξει το θέµα των µελετών α̟ό τον ιδιωτικό τοµέα και το όφελος του 
δηµοσίου’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1048 
 
ΘΕΜΑ 6ο : Μη έγκριση διάλυσης της σύµβασης της µελέτης : «Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο ∆ήµου Ερέτριας Νοµού Εύβοιας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3484/27-8-2013 
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 
Εγκρίνει τη µη διάλυση της σύµβασης εκ̟όνησης της µελέτης : «Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο ∆ήµου Ερέτριας Νοµού Εύβοιας», ̟ου συνήφθη την 19-6-2002 µεταξύ του 
Νοµάρχη Εύβοιας και του µελετητή Νικολάου ∆ηµητρίου, σύµφωνα µε το αιτιολογικό 
της εισήγησης της υ̟ηρεσίας. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ψηφίζει θετικά δηλώνοντας ότι: ‘’η µελέτη βρίσκεται 
κυριολεκτικά στο τέλος της και η α̟οδοχή της εισήγησης είναι ̟ρος το συµφέρον του ∆ηµοσίου.’’ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1049 
 
ΘΕΜΑ 7ο : 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 ( εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
91695/4384/Φ.Έργου/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 ̟αρευρέθηκαν ο κ. Αναγνώστου Ι. 
(µέλος της αναδόχου εταιρείας του έργου), ο κ. Μάρκου Γ. (Προϊστάµενος της ∆.Τ.Ε. 
Π.Ε. Εύβοιας) και ο νοµικός σύµβουλος της αναδόχου Κοινο̟ραξίας, οι ο̟οίοι 
̟αρείχαν διευκρινήσεις  ε̟ί του θέµατος. Ακόµη, για το θέµα οι κ.κ. Πα̟αναστασίου 
Αναστάσιος και Καραΐσκος Ευθύµιος εξέφρασαν την αρνητική τους γνώµη και 
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εξέθεσαν λε̟τοµερώς στα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής τις νόµιµες διαδικασίες ̟ου 
̟ρέ̟ει να ακολουθηθούν. 

Ο Πρόεδρος υ̟ενθύµισε ότι το θέµα έχει συζητηθεί στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
̟ριν ένα χρόνο, ενώ ήταν σε γνώση της ∆ιαχειριστικής Αρχής και της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, και θα έ̟ρε̟ε όλες οι εµ̟λεκόµενες υ̟ηρεσίες να έχουν 
τακτο̟οιήσει το θέµα. Μάλιστα, και η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή και οι Τεχνικές Υ̟ηρεσίες 
της Π.Ε. Εύβοιας αλλά και η ∆ιαχειριστική Αρχή ̟ροέτρεψαν τον ανάδοχο να 
ολοκληρώσει το έργο, γιατί υ̟ήρχε ο φόβος οι ελεγκτικοί µηχανισµοί ΕΣΠΕΛ κ.λ.̟. να 
εισηγηθούν αρνητικά και να µην ̟ληρωθεί όλο το έργο α̟ό κοινοτικούς ̟όρους αλλά 
α̟ό εθνικούς. 

Μετά α̟ό όλα αυτά, και α̟ό το γεγονός ότι οι αρµόδιες υ̟ηρεσίες και κυρίως η 
∆ιαχειριστική Αρχή δεν καθοδήγησαν τις υ̟όλοι̟ες υ̟ηρεσίες για την τακτο̟οίηση 
του ̟ροβλήµατος, ο ανάδοχος, είναι σαφέστατο, ότι δεν φέρει ευθύνη. Α̟λώς 
ολοκλήρωσε το έργο ό̟ως του ζητήθηκε. Αν αγνοήσουµε αυτή την ̟ραγµατικότητα η 
στάση µας δεν θα είναι ειλικρινής.  

Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Α) Εγκρίνει: 
1. τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 4ο Πρωτόκολλο Κανονισµού 
Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών ̟ου αναφέρονται στην 2η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση 
του έργου: «Βελτίωση οδού Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Άγ. Γεώργιος Λιχάδας µε 
̟αράκαµψη Γιάλτρων (τµήµα Α: ̟αράκαµψη Αγ. Νικολάου)», Π.Ε. Εύβοιας, 
συνολικής δα̟άνης 2.969.283,86 €, ήτοι σε υ̟έρβαση κατά 652.396,05 € α̟ό τους 
εγκεκριµένους 4ο Α.Π.Ε.+ 1η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση και κατά 784.508,77 € α̟ό το 
̟οσό της σύµβασης, για τους λόγους ̟ου αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της 
Υ̟ηρεσίας,   
2. την δέσµευση ̟ίστωσης για την α̟ο̟ληρωµή του αναδόχου. 
Β) Προτείνει να ενταχθεί η δα̟άνη της 2ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης στον 
̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Ε̟ενδύσεων ΣΑΕ0562 ή ΣΑΕΠ066 (ΚΑΠ). 
Μειοψήφισε ο κ. Περικλής Καραΐσκος, µε την αιτιολογία ότι : ‘’η έγκριση είναι ̟αράνοµη, 
διότι έχει γίνει ̟ροσωρινή ̟αραλαβή του έργου και η συµ̟ληρωµατική σύµβαση δεν ̟έρασε για 
έγκριση, ό̟ως α̟αιτεί ο νόµος α̟ό 1-1-2013 α̟ό την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου των δηµοσίων 
συµβάσεων, ε̟οµένως η έγκριση είναι ̟ροφανώς ̟αράνοµη και δεν έχει καµία σχέση µε την 
νοµιµότητα.’’ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1050 
 
ΘΕΜΑ 8ο : 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. ( εξ΄ αναβολής ). 

  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. Κατά 
τη συζήτηση του θέµατος ελήφθη υ̟όψη και το α̟ό 4-9-2013 υ̟όµνηµα των Βασιλείου 
Ντάνου και Γεωργίου Αδαµάκου, οι ο̟οίοι συµµετείχαν στον εν λόγω διαγωνισµό. Στη 
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συνέχεια, ̟αρείχε ̟εραιτέρω διευκρινίσεις ο ̟ρόεδρος της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού κ. 
Αριστείδης Μακρής. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

1.  Ακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου : «Καθαρισµός ερεισµάτων και 
κο̟ή κλαδιών και δέντρων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
175.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 2α, του άρθρου 27 του 
Ν.3669/08, ε̟ειδή, ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τις υ̟οβληθείσες ενστάσεις και τις 
διευκρινήσεις του ̟ροέδρου της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού, δια̟ιστώθηκαν ̟αρατυ̟ίες 
στην διεξαγωγή της δηµο̟ρασίας, οι  ο̟οίες ε̟ηρεάζουν το α̟οτέλεσµά της. 
2.  Εγκρίνει την ε̟αναδηµο̟ράτηση του έργου µε τους όρους της αρχικής διακήρυξης 
και τα εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη, σε ηµεροµηνία ̟ου θα καθορισθεί µε νέα  
̟εριλη̟τική διακήρυξη. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1051 
 

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 €. (εξ΄ αναβολής). 

 
Το θέµα α̟οσύρεται 

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ‘’κακώς σχετιζόµαστε µε το συγκεκριµένο έργο, ̟ου 
αφορά την εκκλησία.’’ 
 
ΘΕΜΑ 10ο : 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 -
2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α. και β) του αιτήµατος για ̟αράταση 
ισχύος των ̟ροσφορών του διαγωνισµού. (εξ΄ αναβολής). 

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 κατά ̟λειοψηφία 
Α) Εγκρίνει: 
1. το υ̟΄ αριθµ. 1/22-8-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του ανοιχτού 
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 
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ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014 - 2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 
578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συµµετοχής των υ̟οψήφιων αναδόχων. 
2. Α̟οκλείει α̟ό τον διαγωνισµό τις ̟αρακάτω εταιρείες : i) ICAP Advisory A.E. και ii) 
Ένωση εταιρειών ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. – ΒΕΕ GROUP Α.Ε., για τους λόγους ̟ου 
αναλυτικά αναφέρονται στο ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού. 
3. Την συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών 
̟ροσφορών µε τις υ̟οψήφιες ανάδοχες εταιρείες : i) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. - CRP Ε.Π.Ε., 
και ii) ΗΡΩΝ Τσάµης ∆. – Μαντές Κ. Ο.Ε. – ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. 
Β) Την ̟αράταση της ισχύος των ̟ροσφορών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, 
κατά 180 ηµέρες α̟ό την ε̟οµένη της ηµεροµηνίας λήξης τους ̟ου είναι η 15-9-2013.  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας ότι : ‘’δεν κατανοούµε το νόηµα της 
̟αράτασης ισχύος των ̟ροσφορών και τις ε̟ιστολές ̟ου ανταλλάχτηκαν γύρω α̟ό το 
ασυµβίβαστο ̟ου υ̟άρχει για όσους ήδη σχετίζονται µε την Περιφέρεια, ̟ροσφέροντας εργασία µε 
ανάλογο τρό̟ο…’’ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1052 
 

ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση ̟ρακτικού αξιολόγησης και ανάθεση της µελέτης : «Γεωτεχνική 
µελέτη : α) Αντιµετώ̟ισης βραχο̟τώσεων κόµβου εισόδου & β) Τεχνικού εκσκαφής & 
ε̟ανε̟ίχωσης του έργου: “Παράκαµψη λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας”», κατά τις 
διατάξεις του άρθρ. 10 ̟αρ. 2.στ του ν. 3316/05, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τον ν. 3481/06,  
 ̟ροϋ̟ολογισµού 36.900,00 € µε Φ.Π.Α.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
97653/4595/Φ.Μ./29-8-2013 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 
Εγκρίνει : 
1. το α̟ό 28-8-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης : 
«Γεωτεχνική µελέτη : α) Αντιµετώ̟ισης βραχο̟τώσεων κόµβου εισόδου & β) Τεχνικού 
εκσκαφής & ε̟ανε̟ίχωσης του έργου : “Παράκαµψη λουτρών Αιδηψού Ν.Α. 
Εύβοιας”», ̟ροϋ̟ολογισµού 36.900,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των 
οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων µελετητών. 
2. Αναθέτει την ανωτέρω µελέτη στον µελετητή «ΒΑΝΤΟΛΑ ΛΑΜΠΡΟ», ο ο̟οίος 
κατέθεσε την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά και ̟ροσέφερε 
̟οσοστό έκ̟τωσης (1,50%) το ο̟οίο αντιστοιχεί σε αµοιβή ̟οσού 29.550,00 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1053 
 

ΘΕΜΑ 12ο : ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγών στο ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Βόλου, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 1736/29-8-2013 
και 1737/29-8-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
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̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Βόλου, κ. Βασίλειο Σοφιώτη (οδ. Σ̟υρίδη 37 - 3ος όροφος – Τ.Κ. 38221 – Βόλος), στον 
ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Βόλου, σύµφωνα µε τις υ̟΄ αριθµ. 269/29-3-2013 και 270/29-3-2013 
κλήσεις, στη δικάσιµο της 26-9-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει τις ̟ροσφυγές της εταιρείας ̟εριορισµένης ευθύνης µε την ε̟ωνυµία 
«ΑΦΟΙ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΟΥ∆Η Ε.Π.Ε.», κατά των αριθµ. 47/2006 και 49/2006 
καταλογιστέων ̟ράξεων του ∆ιευθυντή του Τελωνείου Βόλου, συντάσσοντας  
υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά 
την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος, δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1054 
 
ΘΕΜΑ 13ο: 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, ̟ροκειµένου να τηρηθεί η διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο 
νόµος. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1055 

 
ΘΕΜΑ 14ο : Εξέταση ένστασης – έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
έργου : «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κλειδί – Προυσός – Καστανιά», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2043/29-8-
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. 1/9-7-2013 και 1α/16-7-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου : «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κλειδί – Προυσός 
– Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν 
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στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των 
εγγυητικών ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων αναδόχων.  
2. Α̟οδέχεται την α̟ό 28-8-2013 εισήγηση της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού και κάνει δεκτή 
την α̟ό 18-7-2013 ένσταση της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης «Μήτσιου Νικόλαου του 
Κων/νου», για τους λόγους ̟ου αναλυτικά αναγράφονται στην εν λόγω εισήγηση. 
3. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εργολη̟τική ε̟ιχείρηση 
«Μήτσιου Νικόλαου του Κων/νου», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τριάντα ε̟τά τοις εκατό 
(37%). 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1056 
 
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου : «Σήµανση οδικού 
δικτύου Νοτ. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 €. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
99337/4689/Φ.Έργου/29-8-2013 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 

1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1/18-7-2013, 1α/21-8-2013 και 2/28-8-2013 ̟ρακτικά της 
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Σήµανση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 €., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών των 
υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Α. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 
σαράντα τρία τοις εκατό (43%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1057 

 
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου : «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου 
Καρ̟ενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε το Φ.Π.Α.. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2039/29-8-
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 

Α) Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1/21-8-2013 και 2/27-8-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου : «Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού 
δικτύου στα όρια του ∆ήµου Καρ̟ενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
120.000,00 € µε το Φ.Π.Α.. 
Β) Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου, ό̟ως ̟αρακάτω :  
1. Για τον Αλατοδιανοµέα  – Λε̟ίδα, στον Κακούρα Κων/νο µε ̟οσοστό έκ̟τωσης 1,00 
%. 
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2. Για το ∆ιαµορφωτήρα, Ισο̟εδωτή (grader) α̟ό 120 HP έως 160 HP, στον Πατσιαλό 
Σωτήριο µε ̟οσοστό έκ̟τωσης 1,00 %. 
3. Για το ∆ιαµορφωτήρα, Ισο̟εδωτή (grader) α̟ό 161 HP έως 180 HP, στον 
Σκαρτσιούνη Ευάγγελο µε ̟οσοστό έκ̟τωσης 1,00 %. 
4. Για το ∆ιαµορφωτήρα, Ισο̟εδωτή (grader) α̟ό 181 HP και άνω, στον Κατσιάδα 
Γεώργιο µε ̟οσοστό έκ̟τωσης 1,00 %. 
5. Για το Φορτωτή α̟ό 100 HP έως 120 HP, στον Κουτρούµ̟α Χρήστο µε ̟οσοστό 
έκ̟τωσης 3,00 %. 
6. Για το Φορτωτή α̟ό 121 HP έως 150 HP, στον Κατσιάδα Κων/νο µε ̟οσοστό 
έκ̟τωσης 3,00 %. 
7. Για το Φορτωτή α̟ό 151 HP έως 170 HP, στον Στερό̟ουλο ∆ηµήτριο µε ̟οσοστό 
έκ̟τωσης 16,00 %. 
8. Για το Φορτωτή 171 HP και άνω, στον Ντούσικο Ευάγγελο µε ̟οσοστό έκ̟τωσης 1,00 
%. 
9. Για τον Εκσκαφέα λαστιχοφόρου 120 HP και άνω, στον Κατσιάδα Κων/νο µε 
̟οσοστό έκ̟τωσης 2,00 %. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1058 
 
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
99633/3973/30-8-2013 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 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 65,69 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0823, για 
υ̟ηρεσίες courier µηνός Ιουλίου 2013. 
2. την αµοιβή για ασφάλιστρα  για τα υ̟. αριθµ.: α) ΜΕ 111638 ̟οσού 355,00 €, β) ΚΗΗ 
4805 ̟οσού 485,00 €, γ) ΚΗΗ 6100 ̟οσού 395,00 €, δ) ΚΗΗ 4806 ̟οσού 435,00 € 
οχήµατα της Π.Ε. Εύβοιας α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0899. 
3. την διάθεση ̟οσού 14.904,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ, 02073 ΚΑΕ 0899, ως αµοιβή 
για ασφάλιστρα ̟υρός για το κτίριο του ∆ιοικητηρίου ε̟ί της Λ. Χαϊνά 93 (Ο.Τ 500) 
στην ασφαλιστική εταιρεία ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ̟ου υ̟έβαλε την 
οικονοµικότερη ̟ροσφορά. 
4. την διάθεση ̟οσού 92,25 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073  ΚΑΕ 0861, ως 
αµοιβή για εργασία (ζυγοσταθµίσεις, ε̟ισκευές ελαστικών) για τα υ̟. αριθµ. ΚΗΗ 4806, 
ΚΗΗ 4805, ΤΜΑ 8024, ΚΗΥ 6350 οχήµατα της Π.Ε. Εύβοιας. 
5. την διάθεση ̟οσών : α) 88,02 €  και β) 149,38 € α̟ό την  ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 
5244, για οδοι̟ορικά του τµ. Κτηνιατρικής µηνών Μαΐου έως και Ιουλίου 2013 (Έγγρ. 
12074/26-8-2013,  12073/26-8-13 τµ. Κτηνιατρικής). 
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6. την διάθεση ̟οσών: α) 83,58 €  και β) 21,18 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 
5244, για οδοι̟ορικά του τµ. Κτηνιατρικής µηνών Ιανουαρίου έως και Ιουλίου 2013 
(Έγγρ. 12064/26-8-13, 12107/26-8-13 τµ. Κτηνιατρικής). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1059 
 
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
99632/3972/30-8-2013 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 Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής της Π.Ε. Εύβοιας, ̟οσού 
150,00 €, στο όνοµα του Χρήστου Γοµάτου, υ̟αλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, για αντίτιµο εισιτηρίου αυτοκινήτου, οδηγού και βενζίνης για τη 
µεταφορά υ̟αλλήλων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας στη 
Σκύρο για υ̟ηρεσιακούς λόγους το µήνα Σε̟τέµβριο 2013. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον  Κ.Α.Ε 0899 του Ε.Φ 02073.  
Ηµεροµηνία Α̟όδοσης λογ/σµού 31-12-2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1060 
 
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
99636/3975/30-8-2013 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 ̟αρακάτω δα̟άνη ̟ου ̟ρόκειται να γίνει και υ̟άρχει η σχετική 
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 
1. ∆α̟άνη ̟οσού 56.596,96 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071  ΚΑΕ  9455 για τη µελέτη: 
«Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου 
Νηλέως Ν. Εύβοιας».  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1061 

 
ΘΕΜΑ 20ο : ∆ιόρθωση της υ̟΄ αριθµ. 345/4-4-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών 
έργων στην Π.Ε. Εύβοιας. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
99634/3974/30-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 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 

∆ιορθώνει την υ̟΄ αριθµ. 345/4-4-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 12/2013, θέµα έκτακτο 
3), ως ̟ρος το ̟οσό των λογαριασµών έργων µε α/α 13 και 15, ό̟ως φαίνεται στον 
ακόλουθο ̟ίνακα : 
 

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

Α̟ό το εσφαλµένο «̟οσό 17.442,52 €» , στο ορθό: 

13 1η ̟ιστο̟οίηση του 
έργου: «Ε̟ισκευή στο 
∆ηµ.Σχολείο Οχθωνιάς» 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΩΤΕΡΗ 
- ΚΟΥΛΙΑΚΗ 

21.454,30 9482 

 Α̟ό το εσφαλµένο «̟οσό 15.853,65 €», στο ορθό: 
 

15 1η ̟ιστο̟οίηση του 
έργου: «Ε̟ισκευή 
̟ερίφραξης αυλείου 
χώρου ∆.Σ 
Αλµυρο̟οτάµου 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΩΤΕΡΗ 
- ΚΟΥΛΙΑΚΗ 

19.499,99 9482 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1062 

 
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. 2998/30-8-
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 ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 
(ΠΟΣΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 
σε ΕΥΡΩ) 

1 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης 
∆ηµ. Υγείας και Κοιν/κης Μέριµνας της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2958/26-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 
 

71,34 
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2 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια υλικών για κατασκευή τοιχίου  για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2958/26-08-2013  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1311 

60,00 

3 δα̟άνη για την αµοιβή, για εκτυ̟ώσεις της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ.  ξηράς 
της   Π.Ε.  Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2958/26-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0843 

45,00 

4 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για την ε̟ισκευή  
χορτοκο̟τικού µηχανήµατος  για τις ανάγκες του κεντρικού 
καταστήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Σχετ. αριθµ. 2958/26-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0869 

65,80 

5 δα̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση του χορτοκο̟τικού 
µηχανήµατος για τις ανάγκες του κεντρικού καταστήµατος της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2958/26-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1329 

88,00 

6 δα̟άνη για την ̟ροµήθεια µελανιών των εκτυ̟ωτών της ∆/νσης 
Συγκοινωνιών και Μεταφορών και της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικον. της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2958/26-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1111 

247,28 

7 δα̟άνη για ̟ρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας και συγκεκριµένα α) θα αυξηθεί το ασφαλιστικό κεφάλαιο 
της κάλυψης ̟ροσω̟ικού ατυχήµατος β) θα ̟ροστεθεί η κάλυψη της 
φροντίδας ατυχήµατος γ) θα ̟ροστεθεί η κάλυψη της φροντίδας 
ατυχήµατος και δ) αλλαγή στο ̟ακέτο κάλυψης ως εργαλείο, για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2013-2014. 
Σχετ. αριθµ. 2958/26-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0899 
 

2.610,00 

5 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 ΚΗΙ   4356  247,23 

334,18 

ΑΔΑ: ΒΛ9Κ7ΛΗ-Ε9Μ



 20 

ΣΥΝΟΛΟ  247,23 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ  3799 86,95 
ΣΥΝΟΛΟ  86,95 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  334,18 

Σχετ. αριθµ. 2958/26-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

 δα̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή µεταφορικών 
µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και µηχανηµάτων  της 
∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. της  Π.Ε.  Ευρυτανίας. 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΙ   4356 135,50 
ΣΥΝΟΛΟ  135,50 

Ι.Χ. Ε̟ιβατικό ΚΗΥ  3796 123,00 

ΣΥΝΟΛΟ  123,00 
 ΚΗΥ  3799 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ  100,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  358,50 

Σχετ. αριθµ. 2958/26-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

358,50 

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ

ΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

01-07-2013 ΚΥ 457  
Προωθητήρας 

BP VAN  
 20-50 (4lit) 
 
 

1 (0536) 25 

03-07-2013 KY  3152 
Εκσκαφέας 

SPRINTER 
TELUS 68 
 20-50 (4lit) 

1 (3110) 20 

03-07-2013 KY  460 
Ισο̟εδωτής 

BP 
ΒΑΛΒΟΛΙ
ΝΗ 

1 (3073)  25 

03-07-2013 KY  3152 
 Εκσκαφέας     

SPRINTER   
(4lit) 

1 (0546)  24 

05-07-2013 ΚHY  3753 
Ηµιφορτηγό 

BP VISCO    
ΛΑ∆Ι 15-40 
(4lit) 

1 (0529)  28 

05/07/2013 KY  459 CASTROL 1 (3154) 110 

1.027,25 
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Ισο̟εδωτής  TELUS 46 
(20lit) 

05-07-2013 KY  459   
Ισο̟εδωτής 

ΛΑ∆Ι 
CASTROL  
15-40 (4lit) 

1 (3156) 35 

05/07/2013  KY  3157 
Προωθητήρας 

BP ΛΑ∆Ι  
20-50 
(4L) 

1 (0536) 25 

05/07/2013 ΚΥ  3152  
Εκσκαφέας 

ΛΑ∆Ι 
SPRINTER  
(4lit) 

2 (0546)  24 

05/07/2013 KHY 9400 
Φορτηγό 

ΛΑ∆Ι  
(20lit) 
castrol 

3 (3125) 145 

05/07/2013 ΚHΥ  9400 
Φορτηγό 

ΛΑ∆Ι  
(4lit) castrol 

1 (3157) 32 

05/07/2013 KY  7411  
Φορτωτής 

ΛΑ∆Ι BP  
20/50 (4lit) 

2 (0536)  25 

05/07/2013 KY  3157 
Προωθητήρας         

ΛΑ∆Ι BP  
20/50 (4lit) 

1 (0536) 25 

02/08/2013 IX 121636 
Φορτωτής 

SPRINTER 
TELUS 46  
(18lit) 

1 (3009) 
 

60 

02/08/2013 KY  460 
Ισο̟εδωτής 

BP 
ENERGEIA
R (4lit) 

2 (3073) 50 

02/08/2013 IX 121635 
Ισο̟εδωτής 

BP ΛΑ∆Ι  
20-50 
(4L) 

1 (0536) 25 

02/08/2013 KY  457 
Προωθητήρας 

SPRINTER 
ΓΡΑΣΣΟ 
LITHIUM  
(5lit) 

1 (1080) 35 

09/08/2013 KY  3156 
Ισο̟εδωτής 

ΛΑ∆Ι 15-40 
(4lit) castrol 

1 (3156) 44 

09/08/2013 KY  3156 
Ισο̟εδωτής 

SPRINTER 
ΓΡΑΣΣΟ 
LITHIUM  
(5lit) 

1 (1080) 35 

09/08/2013 IX  123351 
 

SPRINTER 
TELUS 46  
(18lit) 

1 (3110) 20 

ΣΥΝΟΛΟ    812,00 

 KHI   4356 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΛΑ∆ΙΑ  172,20 
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ΣΥΝΟΛΟ    172,20 

 ΚΗΥ    3799 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΛΑ∆ΙΑ  43,05 

ΣΥΝΟΛΟ    43,05 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

   1.027,25 

Σχετ. αριθµ. 2958/26-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 
 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1063 
 

ΘΕΜΑ 22 ο:  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 τα υ̟’ αριθµ. 
92468/4404/Φ.Ε./7-8-2013 και 99956/4718/Φ.Ε./30-8-2013 έγγραφα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Α̟οδέχεται την α̟ό 3-9-2012 ένσταση της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης 
«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «Οδός Ζάρακες – ̟αραλία 
Αλµυρο̟οτάµου (Ολοκλήρωση)», κατά της υ̟’ αρ. 91469/4321/13-8-2012 α̟όφασης 
έκ̟τωσής της α̟ό την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας. 
2. Άρει την υ̟’ αριθµ.  91469/4321/13-8-2012 α̟όφαση έκ̟τωσης της αναδόχου 
εταιρείας, διότι η ̟ορεία εξέλιξης των εργασιών ̟αρουσίασε σηµαντική βελτίωση ώστε 
να ̟ιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και η έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1064 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού ΙΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση 
εκ̟όνησης της µελέτης : «Οδός ∆ερβενοχώρια Όρια Νοµού ̟ρος Ελευσίνα Ν.Α. 
Βοιωτίας», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 614.242,20 € µε Φ.Π.Α..  

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3540/30-8-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 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 υ̟΄ αριθµ. ΙΙΙ/31-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης : «Οδός ∆ερβενοχώρια Όρια Νοµού ̟ρος Ελευσίνα 
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Ν.Α. Βοιωτίας», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 614.242,20 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην 
αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων αναδόχων. 
2.  Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού της ̟αρα̟άνω µελέτης στην 
σύµ̟ραξη γραφείων µελετών : «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΡΟΥΧΩΤΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ», ̟ου 
̟ροσέφεραν γενική τεκµαρτή έκ̟τωση εβδοµήντα τοις εκατό και εξήντα ένα εκατοστά  
(70,61 %), δηλαδή ολοκλήρωση της µελέτης µε το ̟οσό 180.514,82 € µε Φ.Π.Α.. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1065 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
99103/3229/28-8-2013 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 

Εγκρίνει : 
1. την διάθεση ̟οσού 63,96 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0899, για ανανέωση 
για χρήση domain names fokida.gr και φωκίδα.gr. 
2. την διάθεση ̟οσού 1.111,78 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά 4 υ̟αλλήλων των δ/νσεων ̟εριβάλλοντος και υδροοικονοµίας, υγείας 
και κοινω. Μέριµνας, διοικητικού οικονοµικού. 
3. την διάθεση ̟οσού 774,90 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0851, για ̟ληρωµή 
ηλεκτρολογικών εργασιών στα κτίρια της Π.Ε. Φωκίδας (Μάλαµος Παναγιώτης). 
4. την διάθεση ̟οσού 317,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1699, για 
̟ροµήθεια διαφόρων υλικών για τα κτίρια της Π.Ε. Φωκίδας (∆ρίβας ∆ηµήτριος). 
5. την διάθεση ̟οσού 15.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9779 ̟ιστώσεις 
τόκων 2013, για ̟ληρωµή 1ου λογαριασµού του έργου : «Βελτίωση ε̟αρχιακού 
δρόµου - Κάτω Μουσουνίτσας» (Καραχάλιος Αθανάσιος Ε.∆.Ε.). 
6. την διάθεση ̟οσού 101.940,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459 ̟ιστώσεις 
ΣΑΕΠ 066, για ̟ληρωµή 1ου λογαριασµού του έργου : «Βελτίωση Συνδετήριου 
δρόµου Πολύδροσου Χ.Κ. Παρνασσού γ’ φάση» (ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ). 
7. την διάθεση ̟οσού 66.789,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459 ̟ιστώσεις 
ΣΑΕΠ 066, για ̟ληρωµή 1ου λογαριασµού του έργου : «Α̟οκατάσταση ασφαλτικού 
οδοστρώµατος ε̟αρχιακού δρόµου σε Λίλαια-Πολύδροσο-Ε̟τάλοφο» (Καρανάσος 
Αθανάσιος Ε.∆.Ε.). 
8. την διάθεση ̟οσού 6.048,66 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0832, για 
̟ληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ.  
9. την διάθεση ̟οσού 251,35 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 7902 (Τσούνης). 
10. την διάθεση ̟οσού 147,60 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0861, για service 
του ΚΗΥ 7902 οχήµατος (Τσούνης). 

Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1066 
 
ΘΕΜΑ 25ο  : 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. 4372/30-8-
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 ∆α̟άνη για την συντήρηση και  ε̟ισκευή όλων των 
οχηµάτων της ΠΕ Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861 

15.000,00 

2 ∆α̟άνη για συντήρηση και ε̟ισκευή λοι̟ού εξο̟λισµού 
όλων των υ̟ηρεσιών της  ΠΕ Φθιώτιδας, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0869 

3.000,00 

3 ∆α̟άνη για καθαρισµό και ̟λύσιµο υ̟ηρεσιακών 
αυτοκινήτων Αντι̟εριφερειαρχών.  ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861 

100,00 

4 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια διαφόρων υλικών της 
∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5244 

150,00 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1067 

 
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4369/30-8-
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 έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής της Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟οσού 
3.000,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0899, στο όνοµα του Βασιλό̟ουλου 
Παναγιώτη, υ̟αλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ̟ληρωµή ∆ιοδίων- 
Πινακίδων – ΚΤΕΟ, όλων των οχηµάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Π.Σ.Ε. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού 31-12-2013. 
Στον ̟ροαναφερόµενο  ΚΑΕ υ̟άρχει εγγεγραµµένη ̟ίστωση στον Π/Υ του 2013. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1068 
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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  

Αναστάσιος Χρονάς 
Περικλής Καραΐσκος 
Θωµάς Τουσιάδης 

    Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος   
    Λάµ̟ρος Τσιτσάνης 
    Κων/νος Κουλουρίδης 
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