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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 2ας  ∆εκεµβρίου  2013 
          Αριθµός Πρακτικού 34 

  

                                                                                                  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 2 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:30 ̟.µ., συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-1-
2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υ̟ό την 
Προεδρία του Αντι̟εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Γεωργίου 
Μουλκιώτη, ο ο̟οίος ορίσθηκε µε την υ̟’ αριθ. 110641/2650/1-10-2013 Α̟όφαση 
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος (Α∆Α ΒΛΛ47ΛΗ-ΡΜΩ) και δυνάµει της υ̟΄ αριθµ. 
2012/27-11-2013 ̟ρόσκλησης του Προέδρου αυτής, ̟ου ε̟ιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα 
µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α̟οφασίσει ε̟ί των κάτωθι 
θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 33/25-11-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ιστώσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας του ανοιχτού διαγωνισµού του 
έργου: «Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 

 ΘΕΜΑ 5ο: Ε̟ανάληψη του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ελαστικών των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στο 
δρόµο Ρεγγίνι – Κόµνηνα», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών 
οδικού δικτύου στην ̟εριοχή του ∆ήµου Μακρακώµης», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. 
Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικών της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Βοιωτίας και ανάθεση νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή τεχνικών στον δρόµο Παλαιοκατούνα – Σίχνικο», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού  24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 12ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ρα̟τό̟ουλο – Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 
και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», χρήσεως 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 
600.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση (α̟ευθείας ανάθεση) του έργου: 
«Α̟οκατάσταση κατεστραµµένων στηθαίων ασφαλείας µετά α̟ό ̟ρόσκρουση 
οχηµάτων», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Συντήρηση  - βελτίωση της 
Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά στο τµήµα α̟ό διασταύρωση ̟ρος ΚΕΠΒ έως 
κόµβο Πυρί», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.000.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Ε̟ισκευή 
̟ερίφραξης γη̟έδου ̟οδοσφαίρου (5χ5) Γαβαλά», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
24.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Προµήθεια ασφαλοµίγµατος για την συντήρηση του ε̟αρχιακού οδικού δικτύου» για 
την αντιµετώ̟ιση αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
50.000,00  € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟ανών - διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟άνης, α̟ό τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό, για την συµµετοχή 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε ∆ιηµερίδα του Συλλόγου «ΟΞΥΓΟΝΟ». 
  
ΘΕΜΑ 26ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 980/27-8-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δέσµευσης ̟ίστωσης για 
̟ληρωµή αµοιβής δικαστικών εξόδων, Π.Ε. Ευρυτανίας.  
  
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
  
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Α̟οκατάσταση τµήµατος ασφαλτικού οδοστρώµατος α̟ό διασταύρωση 
Θεοτόκου ̟ρος Πενταγιούς», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Καθαρισµός ̟οταµού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος – Πουρνάτι – Μό̟λια – 
Προσφυλιάτικα και Γεροδήµος», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Καθαρισµός υλαίθου στη θέση ‘’Γουλά’’ και α̟ό γέφυρα Περιφερειακού – 
γέφυρα Ιτέας Κίρρας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου:  «Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος της ̟αλαιάς Ε.Ο. α̟ό  
̟ροφράγµα  Μόρνου – διασταύρωση Αβόρου – φράγµα  Μόρνου», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου:  «Καθαρισµός τεχνικών έργων του Εθνικού και Ε̟αρχιακού ∆ικτύου Π.Ε. 
Φωκίδας (Α΄  Φάση), ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Ε̟ισκευή τοιχίσκων στο Ε48 Άµφισσα – ∆ελφοί – Όρια Νοµού, Κατασκευή 
Στηθαίων Ασφαλείας Οριζόντιας και Κάθετης Σήµανσης», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 16.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης, (α̟ουσίαζε 
κατά την συζήτηση των εκτάκτων θεµάτων 1-8), Περικλής Καραΐσκος, Γεώργιος 
Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς,  Θωµάς Τουσιάδης, Λάµ̟ρος Τσιτσάνης 
(ανα̟ληρωµατικό µέλος του Ταξιάρχη Σκλα̟άνη) και Γεώργιος Ζιώγας 
(ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεώργιου Πα̟αργύρη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και 
κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Ταξιάρχης Σκλα̟άνης και Γεώργιος 
Πα̟αργύρης, οι ο̟οίοι ανα̟ληρώθηκαν ως ανωτέρω, και Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος, 
καθώς και το ανα̟ληρωµατικό µέλος αυτού. 
Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος 
Μουλκιώτης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Σύψα Ζωή, υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, 
κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό ΣΤ΄, ̟ου ορίσθηκε ανα̟ληρώτρια 
γραµµατέας της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 9971/286/28-1-2013 
όµοιά της. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας,  
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών,  
3. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
4. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
5. Ελένη Πολυζώη, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φωκίδας, 
6. Φωτούλα Σφήκα, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοίκησης 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: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής ενώ̟ιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (υ̟όθεση CUMPANASIOU ION). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής ενώ̟ιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (υ̟όθεση ∆ηµητρίου Λουκά ∆ήµου).  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής ενώ̟ιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (υ̟όθεση Ευάγγελου Σιακανδάρη του 
Παναγιώτη). 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση αγωγής ενώ̟ιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (υ̟όθεση του Φωτίου Φορτάτου). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής ενώ̟ιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (υ̟όθεση ΑΒΕΕ «ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ»). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Τρο̟ο̟οίηση και 
εκσυγχρονισµός λιµένα Κύµης», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δα̟άνης – διάθεση ̟ίστωσης για έργο α̟ό ̟ιστώσεις  
Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2013-
2014, σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµων ∆ιρφύων – Μεσσα̟ίων, 
Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση α) α̟ο̟οίησης µαθητικού δροµολογίου και β) 
ε̟ανάληψης της διαδικασίας δια̟ραγµάτευσης για την ανάθεσή του, Π.Ε. Εύβοιας. 
  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: ∆ιόρθωση και συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1423/25-11-2013 
α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί 
«Έγκρισης ̟ρακτικού Νο1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού 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.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση δα̟άνης – διάθεση ̟ίστωσης για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον 2ο Μαθητικό διαγωνισµό Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος (χύµα), για την αντιµετώ̟ιση αναγκών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1316/7-11-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης - 
δέσµευση ̟ίστωσης, για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης) και 
λι̟αντικών για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 612.540,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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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 1424 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο :  ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής ενώ̟ιων του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (υ̟όθεση CUMPANASIOU ION). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4547/28-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο 
Λιβαδειάς, κ. Αχιλλέα Κοτσώνα (οδ. Ελ. Βενιζέλου 31 - Τ.Κ. 32100), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στην δικάσιµο της 12-12-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή του Campanasiou Ion, κατά της 
αριθµ. 277/2010 δια̟ιστωτικής ̟ράξης του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου Βοιωτίας, ̟ερί 
ε̟ιβολής ̟ροστίµου και αφαίρεση αδείας, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται για την υ̟εράσ̟ιση των 
υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1425 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο : ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής ενώ̟ιων του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (υ̟όθεση ∆ηµητρίου Λουκά ∆ήµου).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4546/28-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο 
Λιβαδειάς,  κ. Ελένη Πούλου  (οδ. Γ. Πα̟ασ̟ύρου 2 - Τ.Κ. 32100), στην ο̟οία 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στην δικάσιµο της 12-12-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή του ∆ηµητρίου Λουκά ∆ήµου, 
κατά της αριθµ. 47/2005 καταλογιστικής ̟ράξης της ∆/νσης Μεταφορών και 
Ε̟ικοινωνιών της ̟ρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ̟ερί ε̟ιβολής 
̟ροστίµου και αφαίρεση αδείας,  ̟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».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1426 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο : ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής ενώ̟ιων του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (υ̟όθεση Ευάγγελου Σιακανδάρη του 
Παναγιώτη). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4545/28-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο 
Λιβαδειάς κ. Αχιλλέα Κοτσώνα (οδ. Ελ. Βενιζέλου 31 - Τ.Κ. 32100), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στην δικάσιµο της 12-12-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή του Ευάγγελου Σιακανδάρη του 
Παναγιώτη, κατά της αριθµ. 277/2010 καταλογιστικής ̟ράξης του Μικτού Κλιµακίου 
Ελέγχου Βοιωτίας, ̟ερί ε̟ιβολής ̟ροστίµου και αφαίρεση αδείας, ̟ροβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται για 
την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1427 
  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο : ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση αγωγής ενώ̟ιων του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (υ̟όθεση του Φωτίου Φορτάτου). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4553/28-11- 
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο 
Λιβαδειάς, κ. Ιωάννη Γερονικολό (οδ. Πα̟ασ̟ύρου 9 - Τ.Κ. 32100), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στην δικάσιµο της 12-12-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την αγωγή του Φωτίου Φορτάτου, κατά των α)  
∆ήµο Λεβαδέων και β) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί α̟οζηµίωσης, 
̟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. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι: ‘’να 
εξετασθεί η δυνατότητα εξωδικαστικού συµβιβασµού για τις ζηµιές ̟ου έγιναν στον γεωργικό 
ελκυστήρα’’.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1428 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο : ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής ενώ̟ιων του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (υ̟όθεση ΑΒΕΕ «ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ»). 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4552/28-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο 
Λιβαδειάς, κ. Ηρακλή Τσάγκα, (οδ. Καραγιαννο̟ούλου  22 -  Τ.Κ. 32100), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στην δικάσιµο της 12-12-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή της ΑΒΕΕ «ΥΙΟΙ ΣΕΡ. 
ΦΡΟΣΥΝΟΥ», κατά των α)  Ελληνικού ∆ηµοσίου και β) της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ̟ου αφορά χρηµατική οφειλή µετά την 4156/12 ̟αρ/κη του ΣτΕ, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του 
α̟αιτείται για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1429 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο : Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου : «Τρο̟ο̟οίηση και 
εκσυγχρονισµός λιµένα Κύµης», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
130085/5675/Φ.Ε./27-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας  
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου : «Τρο̟ο̟οίηση και εκσυγχρονισµός 
λιµένα Κύµης», Π.Ε. Εύβοιας, αναδόχου : ‘’Κ/ΞΙΑ  ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε. – SICAP S.A.’’, 
µέχρι 31-12-2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1430 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο : Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
136388/4343/28-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Φωκίδας  ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής της Π.Ε. Φωκίδας, ̟οσού 
825,00 €, στο όνοµα του Κολοβού Ηλία, υ̟αλλήλου του τµήµατος Συγκοινωνιακών 
έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, για την µεταβίβαση αδειών 
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κυκλοφορίας 11 Μ.Ε. της ̟ρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας και Ν.Τ. 
Φωκίδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον  Κ.Α.Ε. 0899 του Ε.Φ. 073. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2013. 
Στον ̟ροαναφερόµενο ΚΑΕ υ̟άρχει εγγεγραµµένη ̟ίστωση στον Π/Υ του 2013. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1431 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο : Έγκριση δα̟άνης – διάθεση ̟ίστωσης για έργο α̟ό ̟ιστώσεις  
Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
136466/4637/28-11-2013 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 
Εγκρίνει την δα̟άνη – διάθεση ̟ίστωσης για την υλο̟οίηση του κάτωθι έργου α̟ό 
̟ιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H ανωτέρω δα̟άνη ̟οσού 300.000,00 € θα καλυφθεί µε ̟ιστώσεις του Ε.Φ. 01.071 και 
ΚΑΕ εξόδων 9776.0000. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1432 
 

Σ΄ αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο : Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2013-
2014, σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµων ∆ιρφύων – Μεσσα̟ίων, 
Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
136504/5408/28-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

Α/Α Τίτλος έργου Ποσό Κ.Α.Ε 

1. Κατασκευή-βελτίωση 
δασικού δρόµου Γ’ 

κατηγορίας Παλαιοχώρι-
είσοδος σήραγγας 

Τυµφρηστού ( Παύλου 
Μ̟ακογιάννη )», 

300.000,00 9776000 

 ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00  
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει : 
α) τα α̟ό 12-11-2013, 22-11-2013 και 27-11-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης 
των α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας σχετικά µε την ανάθεση των νέων δροµολογίων 
µεταφοράς µαθητών. 
β) το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης. 
2. Αναθέτει τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών, σχολικών µονάδων χωρικής 
αρµοδιότητας ∆ήµων ∆ιρφύων – Μεσσα̟ίων, Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας και 
Ιστιαίας – Αιδηψού, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, στους ̟αρακάτω αναδόχους, ως 
εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΜΙΣΤΡΟΣ-ΠΙΣΣΩΝΑΣ-
ΚΑΘΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 

117 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 

139,00 

2 ΓΛΥΦΑ∆Α-
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ-ΚΑΘΕΝΟΙ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

113 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 58,00 

3 ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ-ΨΑΧΝΑ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

257 ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 88,00 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΑΒΓΑΡΙΑ – ΣΙΝΑΣΣΟΣ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. 
(ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΕΜ
ΠΤΗ) 

163 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 

53,00 

2 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ-ΓΟΥΒΕΣ 
& ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

175 ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

35,00 

3 ΑΓ. ΕΛΕΝΗ-ΑΣΜΗΝΙΟ-
ΓΟΥΒΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

174 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

24,00 

4 ΚΑΜΑΤΡΙΑ∆ΕΣ- 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ-
ΙΣΤΙΑΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

198 ΡΕΝΤΙΦΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

34,00 
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5 ΚΑΝΑΤΑ∆ΙΚΑ- ΙΣΤΙΑΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

226 ΧΡIΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

21,00 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΚΕΡΑΣΙΑ-ΑΓ.ΑΝΝΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

126 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 

72,50 

2 ΚΑΤΟΥΝΙΑ-ΛΙΜΝΗ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

140 ΦΛΕΒΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

20,00 

3 ΣΗΠΙΑ∆Α-ΛΙΜΝΗ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

210 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 

20,00 

4 ∆ΡΥΜΩΝΑΣ-
ΚΑΛΑΜΟΥ∆Ι-∆ΑΜΙΑ-
ΡΟΒΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

133 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 

52,40 

5 ΠΗΛΙ-ΜΑΝΤΟΥ∆Ι & 
ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 

137 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 

51,50 

3. Κηρύσσει άγονες τις δυο φάσεις δια̟ραγµάτευσης για την ανάθεση των ̟αρακάτω 
δροµολογίων : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ-ΣΤΕΝΗ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 
(ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΕΜ
ΠΤΗ) 

109    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

2 ΝΕΟΧΩΡΙ-ΙΣΤΙΑΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

166    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΑΓ. ΑΝΝΑ ΚΕΡΑΜΕΙΑ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

158    

2 ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

136    

3 ΣΠΑΘΑΡΙ-ΚΗΡΙΝΘΟΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

138    

4 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ-ΚΕΧΡΙΕΣ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

139    

4. Εγκρίνει τον εκ νέου σχεδιασµό των άγονων δροµολογίων, µε γνώµονα την 
εξυ̟ηρέτηση όλων των µαθητών, σύµφωνα µε τις ̟ραγµατικές δυνατότητες της αγοράς 
και την ανάθεσή τους σε αντίστοιχα µεταφορικά µέσα (ταξί). 

Οι συµβάσεις ̟ου θα υ̟ογραφούν α̟ό τις εν λόγω αναθέσεις, θα έχουν διάρκεια  
έως 30-6-2014, αλλά θα λυθούν αυτοµάτως και αζηµίως, όταν, ̟ριν α̟ό τη λήξη τους, 
καταρτιστούν οι συµβάσεις του σχετικού διαγωνισµού ̟ου θα ̟ροκηρύξει η Π.Ε. 
Εύβοιας. Αν σε έναν ανάδοχο αντιστοιχούν ̟ερισσότερα του ενός δροµολόγια, θα 
υ̟ογραφεί µε αυτόν ενιαία σύµβαση. 

Η συνολική δα̟άνη των ως άνω συµβάσεων, µετά τις κατά ̟ερί̟τωση εκ̟τώσεις,  
λαµβανοµένου υ̟όψη του συνόλου του σχολικού έτους 2013-2014, δηλαδή έως τη 
µέγιστη διάρκειά τους και για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων, (175), α̟ό 11-
9-2013 µέχρι 30-6-2014, ανέρχεται στο ̟οσό των 132.136,10 € συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821, κατά έτη, ως εξής: 
Για το οικονοµικό έτος 2013:  55.891,61 € 
Για το οικονοµικό έτος 2014:  76.284,49 € 
Η ως άνω δα̟άνη για το έτος 2013 θα ̟εριοριστεί στο ̟οσό ̟ου αναλογεί α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟ογραφής των οικείων συµβάσεων. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1433 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο : Έγκριση α) α̟ο̟οίησης µαθητικού δροµολογίου και β) 
ε̟ανάληψης της διαδικασίας δια̟ραγµάτευσης για την ανάθεσή του, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
135272/5319/27-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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1. Εγκρίνει την α̟ο̟οίηση ̟ραγµατο̟οίησης του µε α/α 13 δροµολογίου «Αµάρυνθος 
– 2ο Νη̟ιαγωγείο Αµαρύνθου», το ο̟οίο ανατέθηκε στον ανάδοχο Σ̟υρίδωνα 
Σµ̟ιλίρη µε την υ̟ ΄αριθµ. 1376/25-11-2013 (̟ρακτικό 33/2013) α̟όφασή της, για τους 
λόγους ̟ου αναφέρονται στην α̟ό 26-11-2013 υ̟εύθυνη δήλωσή του. 
2. Κηρύσσει άγονη την δια̟ραγµάτευση για το δροµολόγιο «Αµάρυνθος – 2ο 

Νη̟ιαγωγείο Αµαρύνθου». 
3. Εγκρίνει την ε̟ανάληψη της διαδικασίας δια̟ραγµάτευσης για την ανάθεσή του. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1434 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο : ∆ιόρθωση και συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1423/25-11-2013 
α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί 
«Έγκρισης ̟ρακτικού Νο1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού 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.. 

Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ε̟ανέρχεται στο 
θέµα, λαµβάνοντας υ̟όψη το υ̟΄αριθµ. ∆.Υ./2-12-2013 έγγραφο της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε., και δέχεται την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, για διόρθωση και συµ̟λήρωση της υ̟. αριθ. 1423/2013 α̟οφάσεως 
της Ε̟ιτρο̟ής, στο θέµα «Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων και Προσφυγών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού του έργου 
(υ̟ηρεσίας): Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υ̟οστήριξης  της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση ση των διαδικασιών διαχείρισης 
των ιδιωτικών ε̟̟ενδύσεων 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., σύµφωνα µε την εισήγηση, η ο̟οία 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟αρούσης και, µετά ταύτα, η α̟όφαση 
διαµορφώνεται στην ορθή ε̟ανάληψή της, ως εξής: 
      … Κατά τη συνεδρίαση και αφού το̟οθετήθηκαν οι ̟ληρεξούσιοι δικηγόροι της 
̟ροσφεύγουσας, οι ο̟οίοι ̟ροσκόµισαν στην ε̟ιτρο̟ή τα συγκεκριµένα στοιχεία 
ισοζυγίων και ισολογισµών, ζητήθηκε α̟ό την ε̟ιτρο̟ή, η γνώµη του ̟αρισταµένου 
Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυµίου Καραΐσκου, ο ο̟οίος 
διατύ̟ωσε την εξής γνώµη: 

Η συγκεκριµένη ̟ροσφυγή της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ICAP Advisory 
Ανώνυµη Εταιρεία – Σύµβουλοι Μάνατζµεντ και Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού»,  ασκήθηκε 
µε βάση το άρθρο 4 του Ν.3886/2010 στις 23/09/2013  (αριθµός ̟ρωτοκόλλου 
107493/3621/23-09-2013) και  η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ενστάσεων και Προσφυγών του 
έργου (υ̟ηρεσίας) «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
2014-2020», θα έ̟ρε̟ε να είχε α̟οφανθεί εντός 15 ηµερών α̟ό της ασκήσεως της, 
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̟ροθεσµία η ο̟οία ̟αρήλθε ά̟ρακτος, ̟λην όµως η ε̟ιτρο̟ή σας δεν κωλύεται να την 
εξετάσει και να α̟οφανθεί σχετικά και µετά την ̟άροδο της ̟ροθεσµίας αυτής, κατά τη 
ρητή διατύ̟ωση του άρθρου 4 ̟αρ. 4 του Ν. 3886/2010. 

Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση και στο στάδιο αυτό, η ̟ροσφεύγουσα εταιρία 
̟ροσκόµισε ενώ̟ιον της ε̟ιτρο̟ής, στοιχεία [ισοζύγια, αντίγραφα τα λογιστικά βιβλία 
κ.λ̟.] α̟ό τα ο̟οία α̟οδεικνύεται ̟λήρως και ασφαλώς ότι ̟ληροί την ελάχιστη 
̟ροϋ̟όθεση της διακηρύξεως όσον αφορά τον ετήσιο κύκλο εργασιών (µέρος Β.2.6 της 
̟ροκήρυξης) µεγαλύτερο α̟ό το 200% του ̟ροϋ̟ολογισµού του έργου. Τα στοιχεία 
αυτά, αν και ̟ροϋ̟ήρχαν της κρίσεως των ε̟ιτρο̟ών διαγωνισµού και αξιολόγησης 
ενστάσεων, η ̟ροσφεύγουσα δεν τα ̟ροσκόµισε, α̟ό συγγνωστή ̟λάνη, α̟ό αυτά δε 
α̟οδεικνύεται ότι: (α) Η ̟ροσφεύγουσα εταιρία είχε α̟ορροφήσει το κλάδο 
δραστηριότητας «σύµβουλοι ε̟ιχειρήσεων», ο ο̟οίος είχε α̟οσχιστεί α̟ό την εταιρία 
«ICAP GROUP ΑΕ» και εισφέρθηκε στην ̟ροσφεύγουσα το έτος 2012, (β) ο κλάδος 
αυτός την τελευταία τριετία ̟ριν α̟ό τον ε̟ίµαχο διαγωνισµό είχε κύκλο εργασιών το 
έτος 2009 ευρώ 5.047.925,22, το έτος 2010 ευρώ 3.780.818,53 και το έτος 2011 ευρώ 
3.356.690,55. Ο κύκλος  αυτός εργασιών ̟ροσµετράται στον κύκλο εργασιών της 
̟ροσφεύγουσας, ο̟ότε υ̟ερκαλύ̟τει την ̟ροϋ̟όθεση και το κριτήριο της διακηρύξεως. 
Με δεδοµένο λοι̟όν ότι (α) το εν λόγω θέµα ήταν εξειδικευµένο και η διακήρυξη δεν  
̟ροέβλε̟ε την ̟ερί̟τωση αυτή της εισφοράς κλάδου σε άλλη εταιρία, (β) η 
̟ροσφεύγουσα ̟ε̟λανηµένα µεν, συγγνωστώς δε, ̟ίστευε ότι την ̟ροϋ̟όθεση αυτή 
[έλλειψη ισολογισµών α̟ό τους ο̟οίους να ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια αυτό] κάλυ̟τε  η 
σχετική δήλωση την ο̟οίαν είχε υ̟οβάλει και (γ) τόσο η ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού όσον 
και η ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης ενστάσεων βασισθείσες µόνο στις τυ̟ικές ̟ροϋ̟οθέσεις της 
διακηρύξεως δεν µ̟ορούσαν να αναζητήσουν τα στοιχεία αυτά [ενώ τέτοια δυνατότητα 
̟αρέχεται στην Ε̟ιτρο̟ή σας στα ̟λαίσια της εξουσίας δικαιοδοτικού ελέγχου 
εξετάσεως των ενστάσεων], έχω την ά̟οψη ότι τα νέα αυτά α̟οδεικτικά στοιχεία, 
ανατρέ̟ουν τα όσα διαλαµβάνει η Ε̟ιτρο̟ή της Αξιολόγησης των Ενστάσεων στο  
̟ρακτικό Νο 1, ο̟ότε ̟ρέ̟ει να γίνει δεκτός ως βάσιµος και ο δεύτερος λόγος τις 
κρινοµένης  ̟ροσφυγής και να ακυρωθεί το ̟ρακτικό Νο1 της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού, 
όσον αφορά τον α̟οκλεισµό της ̟ροσφεύγουσας. 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

1. ∆έχεται στο σύνολό της την ̟ροσφυγή της  εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ICAP 
Advisory Ανώνυµη Εταιρεία – Σύµβουλοι Μάνατζµεντ και Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού» 
(αριθµός ̟ρωτοκόλλου 107493/3621/23-09-2013) ως ̟αραδεκτή και  βάσιµη. 
2. Ακυρώνει [δεν εγκρίνει] το ̟ρακτικό Νο1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων 
και Προσφυγών, κατά το µέρος ̟ου α̟ορρί̟τει τον δεύτερο λόγο της ̟ροσφυγής,  
3. Ανακαλεί την µε αριθµό 1052/2013 α̟όφασή της, κατά το µέρος ̟ου δέχεται το α̟ό 
22-08-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης των Α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού 
και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης ανοικτού δηµοσίου διεθνούς διαγωνισµού 
[̟ρακτικό Νο1] όσον αφορά τον α̟οκλεισµό της ̟ροσφεύγουσας, το ο̟οίο και 
ακυρώνει κατά το µέρος αυτό…. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1435 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο : Έγκριση δα̟άνης – διάθεση ̟ίστωσης για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον 2ο Μαθητικό διαγωνισµό Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
137188/5444/29-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 3.500,00 € µε Φ.Π.Α., για την 
συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην κάλυψη εξόδων εκτύ̟ωσης ̟α̟ύρων, ενηµερωτικών 
εντύ̟ων και αφισών στα ̟λαίσια συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 2ο 
Μαθητικό ∆ιαγωνισµό. Η δα̟άνη θα βαρύνει την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0843. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1436 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο : Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος (χύµα), για την αντιµετώ̟ιση αναγκών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3087/2-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 29-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια και µεταφορά άλατος (χύµα), για την αντιµετώ̟ιση αναγκών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και την αξιολόγηση της οικονοµικής ̟ροσφοράς της 
µοναδικής συµµετέχουσας στον εν λόγω διαγωνισµό εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης, ήτοι η 
ε̟ιχείρηση «Ματθαίου Ευρι̟ίδης του Εµµανουήλ». 
2. Αναδεικνύει ̟ροσωρινό µειοδότη την ̟αρα̟άνω εργολη̟τική ε̟ιχείρηση, η ο̟οία 
̟ροσέφερε τιµή ανά κιλό 0,054 € µη συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., το ο̟οίο είναι 
συµφέρον της υ̟ηρεσίας, λαµβάνοντας υ̟όψη και ̟αλαιότερη δηµο̟ρασία ό̟ου η 
τιµή ανά κιλό ανερχόταν σε 0,0544 € ανά κιλό µη συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
καθώς και τα ̟αραστατικά αγοράς ̟ροηγούµενων ετών. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1437 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο : ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1316/7-11-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης - 
δέσµευση ̟ίστωσης, για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης) και 
λι̟αντικών για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 612.540,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6248/2-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
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ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 1316/7-11-2013 (̟ρακτικό 31/2013) α̟όφασή της, ως ̟ρος τα 
̟οσά της ̟αρ. 4, ̟ου αφορούν την κατανοµή κατ’ έτος του συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 
612.540,00 € µε Φ.Π.Α., για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων και λι̟αντικών για τις 
ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, α̟ό το 
λανθασµένο 1) για το έτος 2014, ̟οσό 440.000,00 € και 2) για το έτος 2015, ̟οσό 172.540,00 
€, στο ορθό  1) για το έτος 2014, ̟οσό 500.00,00 € και 2) για το έτος 2015, ̟οσό 112.540,00 
€, τα ο̟οία κατανέµονται ως εξής : 
α) για το έτος 2014, συνολικό ̟οσό έγκρισης δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης 500.000,00€ 
στον Ε.Φ. 01.073,  ΚΑΕ 1511 ̟οσό 410.000,00€ και στον ΚΑΕ 1512 ̟οσό 90.000,00€. 
β) για το έτος 2015, συνολικό ̟οσό έγκρισης δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης 112.540,00€ 
στον Ε.Φ. 01.073, ΚΑΕ 1511 ̟οσό 52.540,00€ και στον ΚΑΕ 1512 ̟οσό 60.000,00€. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1438 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 33/25-11-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 33/25-11-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1439 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ιστώσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 4221/19-11-
2013 και 4473/27-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει : 
1) την δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 8.575,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 
0912, για την ̟ληρωµή των τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας για 
το έτος 2014.  
2) την δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 7.602,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 
2713, για την ̟ληρωµή του διατροφικού ε̟ιδόµατος 21 νεφρο̟αθών για το µήνα 
Νοέµβριο 2013, της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
3) την δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 7.602,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 
2713, για την ̟ληρωµή του διατροφικού ε̟ιδόµατος 21 νεφρο̟αθών για το µήνα 
∆εκέµβριο 2013, της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1440 
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 4239/20-11-
2013 και 4423/26-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥΠ
ΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 
(ΠΟΣΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

σε ΕΥΡΩ) 

1 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών και λοι̟ών ειδών των  
µηχανηµάτων και οχηµάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

ΗΜΕΡΟ
ΜΗΝΙA 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ

ΗΤΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

7-10-2013 ΚΥ  3154    BP VAN 20-
50 20 L 
 

1 125,00 

7-10-2013 ΚΥ  3154    BP VAN 20-
50  4L 
 

2 60,00 

7-10-2013 KY 3156 BP VISCO 15-
40 4L 

1 30,00 

7-10-2013 KY 3156 SPPRINTER 
LITHIUM 
ΓΡΑΣΣΟ 5 
KG 

1 35,00 

7-10-2013 KHY 9390 CASTROL 
ΛΑ∆Ι 20-50  
20 KG 

1 145,00 

7-10-2013 KHY 9390 CASTROL 
ΛΑ∆Ι 20-50    
5 KG 

1 40,00 

15-10-2013 KY 3154 BP VAN 20-
50 4L 

1 30,00 

1.067,95 
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15-10-2013 KY 3154 SPRINTER 
TELUS 68 4L 

1 20,00 

17-10-2013 KHY 9390 SPRINTER 
TELUS 68 4L 

1 20,00 

21-10-2013 KY 3156 CASTROL 
ΛΑ∆Ι 20-50  
20 KG 

1 145,00 

21-10-2013 KY 3157 SPRINTER 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙ
ΚΟ  18 KG 

2 160,00 

21-10-2013 KY 460 BP 
ΑΝΤΙΨ/ΚΟ       
4 KG 

3 66,00 

29-10-2013 KHY 9376 SPRINTER 
TELUS 68 4L 

1 20,00 

1-11-2013 KHY 9389 BP VAN 20-
50 1 L 
 

1 8,00 

1-11-2013 KHY 9365 SPRINTER 
20-50 1L 

1 5,00 

1-11-2013 KHY 9376 SPRINTER 
ATF 
DEXRONII 1 
L 

1 7,00 

1-11-2013 KHY 9376 SPRINTER 
HXD 68 4 L 

1 20,00 

4-11-2013 ΚΗΥ 9375 BP VISCO 15-
40 1L 

1 8,00 

4-11-2013 ΚΗΥ 9373 BP 
ΒΑΛΒΟΛΙΝ
Η 90 4L 

1 22,00 

4-11-2013 ΚΗΥ 9376 BP 
ΒΑΛΒΟΛΙΝ
Η 90 4L 

1 22,00 

ΣΥΝΟΛΟ    988,00 

8-11-2013 KHY 3796 ΛΑ∆Ι SEAT 
5X13 

1 79,95 

ΣΥΝΟΛΟ    79,95 

Σχετ. αριθµ. 4105/14-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1511 
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2 
 
∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού 
εξο̟λισµού  των µηχανηµάτων και  οχηµάτων της  Π.Ε. Ευρυτανίας 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

ισο̟εδωτής ΙΧ 93890 5.944,15 
ΣΥΝΟΛΟ    5.944,15 

ισο̟εδωτής ΚΥ 3151 1.672,80 
ΣΥΝΟΛΟ  1.672,80 

Φορτηγό ρυµουλκό  ΚΗΥ 9370 387,39 

Φορτηγό ρυµουλκό p-
2062 

ΚΗΥ 9370 151,94 

ΣΥΝΟΛΟ  539,33 

ε̟ιβατικό ΚΗΥ 3776 110,70 
ΣΥΝΟΛΟ  110,70 

ε̟ιβατικό KHY 3796 762,60 

ΣΥΝΟΛΟ  762,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  9.029,58 

Σχετ. αριθµ. 4053/11-11-2013,4105/14-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης 
∆/κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1321 

9.029,58 

3 ∆α̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή 
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

Φορτηγό ρυµουλκό ΚΗΥ  9370 110,70 
Φορτηγό ρυµουλκό p-
2062 

ΚΗΥ 9370 43,05 

ΣΥΝΟΛΟ    153,75 

ε̟ιβατικό ΚΗΥ 3776 61,50 
ΣΥΝΟΛΟ  61,50 

ε̟ιβατικό KHY 3796 276,75 
ΣΥΝΟΛΟ  276,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  492,00 

Σχετ. αριθµ. 4053/11-11-2013,4105/14-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης 
∆/κού  Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0861 

492,00 

4 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ραντάρ συναγερµού της ∆/νσης 
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 4219/20-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

79,95 
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Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1725 

5 
 
∆α̟άνη για την δεξίωση εν όψει του εορτασµού του Νέου Έτους 
2014. Σχετ. αριθµ. 4422/26-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. 
Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0845  

700,00 

 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1441 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας του ανοιχτού διαγωνισµού του 
έργου: «Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
132360/5134/20-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το α̟ό 19-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου :  
«Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
300.000,00 € µε Φ.Π.Α., ο ο̟οίος α̟έβη άγονος, 
2. την ε̟ανάληψή του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης ̟ου 
έχουν εγκριθεί  µε την υ̟ ΄αριθµ. 1193/2013 (̟ρακτικό 29/θέµα 41ο) α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Π.Σ.Ε.. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψηφίζει θετικά µε την εξής ̟αρατήρηση: ‘’Να µελετήσουµε γιατί 
υ̟άρχει άρνηση ανάληψης αυτής της εργολαβίας, ̟ου σχετίζεται µε τις ̟ολλές µικροβλάβες, σε 
̟ολύ µεγάλο µήκος δρόµου και χρειάζεται ̟ολύ µεγάλη ̟οσότητα ασφάλτου ….. Ακριβό και 
κουραστικό έργο.’’ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1442 
 

 ΘΕΜΑ 5ο: Ε̟ανάληψη του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ελαστικών των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη: α) το α̟ό 19-11-2013 
̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, β) το υ̟’ 
αριθµ. 6005/19-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., µε το ο̟οίο 
εισηγείται «την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού “Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” αρ. ̟ροκήρυξης 5252/15-
10-2013 για το λόγο ότι η Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού ̟αρέλαβε µία (1) µόνο 
̟ροσφορά και σύµφωνα µε την ̟αράγραφο η του άρθρου 21 του Π.∆. 118/2007 α̟οφάσισε την 
µαταίωση του διαγωνισµού και την ε̟ανάληψή του µε τους ίδιους όρους”, γ) το α̟ό 20-11-2013 
Υ̟όµνηµα της εταιρείας «∆. ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.», η ο̟οία 
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ε̟ικαλούµενη την διάταξη του άρθρου 21, ̟αρ. η, του Π∆. 118/2007 ισχυρίζεται ότι 
«στον διαγωνισµό ̟ροσήλθαν τρεις µειοδότες, δύο εκ των ο̟οίων ζήτησαν (θεωρούµε, σκο̟ίµως) 
την ε̟ιστροφή των ̟ροσφορών τους, αφού αυτές είχαν κατατεθεί, για να µείνει µία ̟ροσφορά και 
να ακυρωθεί ο διαγωνισµός. Όµως, κατά την ά̟οψή µας και σύµφωνα µε την ίδια διάταξη, δεν 
είναι δυνατόν να ακυρωθεί ο διαγωνισµός, δεδοµένου ότι υ̟άρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε 
̟ροηγούµενων διαγωνισµών της αναθέτουσας Υ̟ηρεσίας είτε της αγοράς, ̟ου  µ̟ορούν να 
ε̟ιβεβαιωθούν µε ̟αραστατικά», δ) την υ̟΄αριθµ. 6018/20-11-2013 α̟άντηση της ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την εταιρεία «∆. ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο.Ε.», στην ο̟οία ̟εριγράφεται η διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε α̟ό την ε̟ιτρο̟ή 
διαγωνισµού και ότι και οι τρεις διαγωνιζόµενοι είχαν ̟ροσέλθει στο χώρο του 
διαγωνισµού. Τα ως άνω έγγραφα α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. 

Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση, και διατύ̟ωση ερωτηµάτων εκ µέρους µελών της 
οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής και την ιδιαίτερη ε̟ισήµανση του µέλους της ε̟ιτρο̟ής κ. 
Αναστάσιου Χρονά, σχετικά µε την µη ύ̟αρξη αναφοράς στο υ̟όµνηµα του µοναδικού 
µειοδότη, τους ισχυρισµούς του συµµετέχοντα, και την έλλειψη αναφοράς για την 
α̟οχώρηση των άλλων δυο διαγωνιζόµενων, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή και αφού έλαβε 
υ̟όψη της,  1) την υ̟΄ αριθµ. ∆.Υ./02-12-2013 γνωµοδότηση του δικηγόρου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κων/νου Χατζηµ̟ύρρου, η ο̟οία ε̟ίσης α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού και η ο̟οία α̟οφαίνεται ότι: «ΙΙΙ.- Εν 
̟ροκειµένω δεν συντρέχει  νόµιµος λόγος για µαταίωση του α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού «Προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου των υ̟ηρεσιών 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», για τους εξής λόγους: α) κατά τον 
ε̟ίµαχο διαγωνισµό υ̟οβλήθηκαν νοµότυ̟α τρεις και όχι µία ̟ροσφορά. Α̟ό καµιά δε 
διάταξη νόµου, δεν ̟ροβλέ̟εται η ε̟ιστροφή των ̟ροσφορών  των διαγωνιζοµένων και 
συνε̟ώς µε βάση το ιστορικό της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, Κατά ως αυτό διατυ̟ώνεται στο υ̟’ 
αριθ. ̟ρωτ. 6018/20-11-2013 έγγραφό της, στον ε̟ίµαχο διαγωνισµό κατατέθηκαν τρεις 
̟ροσφορές και δεν είχε δικαίωµα η ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού, να κάνει α̟οδεκτό το 
αίτηµα των δύο εκ των τριών  διαγωνιζοµένων για ε̟ιστροφή των ̟ροσφορών τους. β) ακόµα 
όµως και µε την α̟οδοχή της µιας εκ των τριών ̟ροσφορών, υ̟άρχουν συγκριτικά τιµών  
̟ροηγούµενων διαγωνισµών και  της αγοράς, ̟ροκειµένου να δύναται να εξετασθεί 
το ασύµφορο ή το ικανο̟οιητικό του α̟οτελέσµατος αυτού.» και 2) το γεγονός ότι, 
ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα ανωτέρω έγγραφα, οι διαγωνιζόµενοι και υ̟οψήφιοι 
̟ροµηθευτές ̟ροσήλθαν  στο χώρο του διαγωνισµού, υ̟έβαλαν ̟αραδεκτά τις 
̟ροσφορές τους και οι τρεις µε ώρα κατάθεσής τους αντίστοιχα 10.03΄, 10.04’ και 10.08΄, 
η δε ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού τις έκρινε ̟αραδεκτές και εµ̟ρόθεσµες, ̟λην όµως, µη 
νοµίµως ικανο̟οίησε το αίτηµα των δύο ̟ρώτων υ̟οψήφιων ̟ροµηθευτών και 
ε̟έστρεψε τους φακέλους τους, γεγονός ̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται στο νόµο και συνε̟ώς η 
εκτίµηση της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού, ότι υ̟οβλήθηκε µία µόνο ̟ροσφορά [η τρίτη 
κατά σειρά ανωτέρω], δεν αντα̟οκρίνεται στα ̟ράγµατα, αφού είχαν υ̟οβληθεί και 
άλλες δύο, κατά τα ανωτέρω, 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1) Α̟ορρί̟τει (δεν α̟οδέχεται) την εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού, ό̟ως αυτή 
διατυ̟ώνεται στο α̟ό 19-11-2013 ̟ρακτικό της για µαταίωση του διαγωνισµού και 
ε̟ανάληψή του, καθώς και την αντίστοιχη εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε το υ̟’ αριθµ. 6005/19-11-2013 έγγραφό της, για τους 

ΑΔΑ: ΒΛΓΠ7ΛΗ-ΜΒ3



 22 

λόγους ̟ου εκτίθενται αναλυτικά στην γνωµοδότηση του δικηγόρου της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Κων/νου Χατζηµ̟ύρρου. 
2) Εγκρίνει την συνέχιση του διαγωνισµού µε την ενα̟οµείνασα µοναδική ̟ροσφορά 
της εταιρείας «∆. ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.». 
3) Η Ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού να αξιολογήσει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού 
αιτιολογηµένα, σε σχέση µε τα συγκριτικά στοιχεία τιµών ̟ροηγούµενων διαγωνισµών 
και της αγοράς και να εισηγηθεί σχετικώς στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, ̟ροκειµένου να 
α̟οφασιστεί το ασύµφορο ή το ικανο̟οιητικό του α̟οτελέσµατος αυτού. 
Μειοψήφησε ο κ. Παρχαρίδης Παναγιώτης µε την αιτιολογία ότι : ‘’ Όλες οι ̟ροσφορές 
είναι εκ̟ρόθεσµες ̟αρότι υ̟ήρχε χρόνος να κατατεθούν νωρίτερα’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1443  
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στο 
δρόµο Ρεγγίνι – Κόµνηνα», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
132275/11920/20-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 9.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στο δρόµο Ρεγγίνι – Κόµνηνα», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012, του άρθρου 
6, ̟αρ. 7. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψηφίζει θετικά, τονίζοντας ότι είναι ελάχιστο µ̟ροστά στις 
ανάγκες ̟ου δηµιούργησαν οι σεισµοί. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1444 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών 
οδικού δικτύου στην ̟εριοχή του ∆ήµου Μακρακώµης», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
129543/11777/14-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 24.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου στην ̟εριοχή του ∆ήµου 
Μακρακώµης», 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 1445 
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. 
Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η λέξη «άγονης» στο θέµα, έχει αναγραφεί εκ 
̟αραδροµής και ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
133543/5226/22-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 1/22-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του 
̟ρόχειρου ε̟αναλη̟τικού διαγωνισµού (και όχι της άγονης δηµο̟ρασίας, ό̟ως εκ 
̟αραδροµής γράφτηκε στην ̟ρόσκληση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής), για την ανάδειξη 
αναδόχου φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και την αξιολόγηση της τεχνικής ̟ροσφοράς της µοναδικής συµµετέχουσας 
στον εν λόγω διαγωνισµό εταιρείας, ήτοι η εταιρεία «KOLOSOS SECURITY- Αντώνιος 
Κ. Κοριανίτης και Σια Ο.Ε.», ̟ου εδρεύει στην Ν. Ιωνία (οδός Αν. Κάλβού 89, Τ.Κ.-
14231).  
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στην ε̟όµενη φάση αξιολόγησης της οικονοµικής 
̟ροσφοράς µε τον µοναδικό συµµετέχοντα, ήτοι την εταιρεία: «KOLOSOS SECURITY- 
Αντώνιος Κ. Κοριανίτης και Σια Ο.Ε.». 
Μειοψήφησε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι ̟ρόκειται για εργολαβία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1446 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικών της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Βοιωτίας και ανάθεση νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 4429/25-
11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα α̟ό 11-11-2013 και 15-11-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 
2. Κηρύσσει άγονη την δια̟ραγµάτευση της 15-11-2013 για τα δροµολόγια µε α/α 1-4 
του ̟αρακάτω ̟ίνακα, διότι δεν υ̟οβλήθηκε καµιά ̟ροσφορά. 
  

Τό̟ος 
̟αραλαβής 

Τό̟ος 
̟ροορισµού 

Σχολική 
Μονάδα 

Αριθµός 
µαθητών 

Μεταφορικό 
µέσο 

Ηµερήσ
ιο 

Κόστος 
άνευ 
ΦΠΑ 
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1.ΞΗΡΟΝΟΜΗ 
 

ΕΛΛΟΠΙΑ Ν/ΓΕΙΟ 
ΕΛΛΟΠΙΑΣ 

3 Ταξί 15,98 

2.ΞΗΡΟΝΟΜΗ ΕΛΛΟΠΙΑ Ν/ΓΕΙΟ 
ΕΛΛΟΠΙΑΣ 

3 Ταξί 15,98 

3.ΑΛΥΚΗ ΞΗΡΟΝΟΜΗ ∆.Σ 
ΞΗΡΟΝΟ 

ΓΕΛ 
ΘΕΣΠΙΩΝ 
(ΜΕΤΕΠΙΒ) 

3 Ταξί 29,61 

4.ΞΗΡΟΝΟΜΗ ΑΛΥΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΞΗΡΟΝΟΜ

ΗΣ 
(µόνο 

ε̟ιστροφή) 

2 Ταξί 18,69 

5.ΑΣΠΡΑ 
ΣΠΙΤΙΑ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟ Ν/Γ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

2 Ταξί 61,94 

 
3. Αναθέτει το νέο δροµολόγιο µε α/α 5 «Άσ̟ρα Σ̟ίτια-Λιβαδειά» για τη µεταφορά 
δύο (2) µαθητών στο Ειδικό Ν/Γ Λιβαδειάς, στην Ένωση Φυσικών Προσώ̟ων 
Ιδιοκτητών Ταξί Ε̟αρχίας Λιβαδειάς, µε τιµή 47,50 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
4. Κηρύσσει άγονη την δια̟ραγµάτευση της 11-11-2013 για τα δροµολόγια του 
̟αρακάτω  ̟ίνακα,  λόγω µη υ̟οβολής ̟ροσφορών. 
 

Τό̟ος 
̟αραλαβής 

Τό̟ος 
̟ροορισµού 

Σχολική 
Μονάδα 

Αριθµός 
µαθητών 

Μεταφορικό 
µέσο 

Ηµερήσιο 
Κόστος 

άνευ 
ΦΠΑ 

ΑΛΥΚΗ 
ΞΗΡΟΝΟΜΗ 

Ξηρονοµή-
Ελλο̟ία-

∆οµβραίνα 

∆.Σ. 
Ξηρονοµής, 

Ν/Γ Ελλο̟ίας, 
∆/Σ 

∆οµβραίνας, 
µετε̟/ση για 
ΓΕΛ Θεσ̟ιών 

12 Μικρό 
Λεωφορείο 

108,37 

ΞΗΡΟΝΟΜΗ 
(1ΓΕΛ 

ΘΕΣΠΙΩΝ) 

ΑΛΥΚΗ Μετε̟ιβίβαση 
α̟ό ΓΕΛ 
Θεσ̟ιών 

1 Ταξί 18,48 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1447 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή τεχνικών στον δρόµο Παλαιοκατούνα – Σίχνικο», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού  24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2999/25-11-
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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: «Κατασκευή τεχνικών στον δρόµο Παλαιοκατούνα – 
Σίχνικο», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α., µε ̟ρόχειρο 
διαγωνισµό. 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει τον ̟ρόχειρο διαγωνισµό. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψηφίζει θετικά, δηλώνοντας ότι το διατιθέµενο ̟οσό είναι 
ελάχιστο για τα όσα χρειάζεται ο δρόµος για να µείνει ανοιχτός. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1448 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 4360/25-11-
2013, 4470/27-11-2013, και 4471/27-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 9ος λογαριασµός του έργου «Ο∆ΟΣ 
∆ΟΜΝΙΣΤΑ ΡΟΣΚΑ ΠΑΝΤΑ 

ΒΡΕΧΕΙ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 

Κ.Α.Ε. 9453 

Α.Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. 100.253,25€ 

2 8ος λογαριασµός του έργου: 
«Κτηριακές εγκαταστάσεις 

ε̟έκτασης Γ.Ν. Καρ̟ενησίου» 

Κ.Α.Ε. 9475 

Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε. 41.711,22€ 

3 1ος λογαριασµός του έργου : 
«Κατασκευή δρόµου Ρα̟τό̟ουλο – 

Νέο Αργύρι» 

ΚΑΕ 9453 

Κ/ΞΙΑ Α̟όστολος 
Μ̟ουρνάζος του 

Παναγιώτη - ∆ηµήτριος 
∆ηµητρογιάννης του 

Λάµ̟ρου 

88.191,00€ 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1449 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 12ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6095/26-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την 12η Τρο̟ο̟οίηση Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση και τους συνηµµένους ̟ίνακες της ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο µε την αιτιολογία ότι : ‘’ 1. ̟ρόκειται  για 
αυξοµείωση ΚΑΕ, για την κάλυψη υ̟ηρεσιακών αναγκών της Π.Σ.Ε. 2. αύξηση του 
̟ροϋ̟ολογισµού κατά 30.000,00 €, τα ο̟οία αφορούν ̟ροβλέψεις είσ̟ραξης ιδίων εσόδων (Π.Ε. 
Βοιωτίας) 3. αύξηση του ̟ροϋ̟ολογισµού κατά 27,15 €, τα ο̟οία αφορούν έσοδα α̟ό ε̟ιστροφές 
Χ.Ε.Π. (Π.Ε. Φθιώτιδας) 4. αύξηση του ̟ροϋ̟ολογισµού κατά 1.601,56 €, τα ο̟οία αφορούν 
̟ροβλέψεις για τόκους β’ εξαµήνου 2013 (Π.Ε. Φθιώτιδας). Είναι µίζερη τρο̟ο̟οίηση ̟ου 
σηµατοδοτεί την φτώχεια µας σαν α̟οτέλεσµα της υ̟οχρηµατοδότησής µας. Γίνεται 
αδιαµαρτύρητα και στα βουβά’’.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1450 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ρα̟τό̟ουλο – Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3016/26-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/19-11-2013 και 1α/20-11-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ρα̟τό̟ουλο – 
Πρασσιά – Κέδρα», 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 «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 
σαράντα ε̟τά τοις εκατό (47%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1451 
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ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 
και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», χρήσεως 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 
600.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3017/26-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Να εκτελεστεί το έργο του θέµατος στο σύνολό του α̟ολογιστικά µε ύψος δα̟άνης 
αυτό ̟ου θα αναφέρεται στα ΚΑΠ 2014 ή αυτό ̟ου θα καθοριστεί σε µελλοντικές 
τρο̟ο̟οιήσεις αυτής, µε µηχανήµατα του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆.Τ.Ε. 
και σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτά δεν ε̟αρκούν µε ιδιωτικά µηχανήµατα είτε κατό̟ιν 
διαγωνισµού ̟ου θα γίνει µετά α̟ό σχετική ̟ρόβλεψη και εκτίµηση των κατά ̟εριοχή 
ενδεχοµένων αναγκών είτε µε α̟’ ευθείας µίσθωση όταν η εκτιµώµενη δα̟άνη είναι 
σχετικά µικρή και δεν ξε̟ερνά το ̟οσό των 20.000,00 € ̟λέον το Φ.Π.Α. κατά 
̟ερί̟τωση, και για τις ̟ερι̟τώσεις εκείνες ̟ου δεν θα µ̟ορούν να καλυφθούν µε τα 
µηχανήµατα ̟ου θα µισθωθούν µετά α̟ό διαγωνισµό.  
2. Σε κάθε µορφής διαγωνισµό (̟ρόχειρο, ̟ροφορικό ή τακτικό), για την ανάδειξη 
εργολάβων ε̟ί µέρους εργασιών µε υλικά ή χωρίς, (για την ̟ροµήθεια υλικών, ισχύουν 
οι κείµενες διατάξεις Ν. 3669/08) ή µε α̟’ ευθείας ανάθεση κατασκευής µικροτεχνικών 
α̟ό σκυρόδεµα καθώς και διάστρωση ασφαλτοτα̟ήτων σε σηµεία µε καθιζήσεις για 
α̟οκατάσταση του οδοστρώµατος λόγω σοβαρού ε̟ικειµένου κινδύνου όταν η 
εκτιµώµενη δα̟άνη είναι σχετικά µικρή και δεν ξε̟ερνά το ̟οσό των 20.000,00 € ̟λέον 
τον Φ.Π.Α. κατά ̟ερί̟τωση. 
3. Ο καθορισµός ωροµισθίων – ηµεροµίσθιων για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων 
και αυτοκινήτων, να ορισθεί ό̟ως:     

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Για κάθε ώρα εργασίας) 

1. Προωθητήρες D6 ή D7 έως 140 HP                               35,00 ΕΥΡΩ 

2. Προωθητήρες D7                                                                          45,00 ΕΥΡΩ 

3. Προωθητήρες D8                                                                          60,00 ΕΥΡΩ 

4. Προωθητήρες D9                                                                         70,00 ΕΥΡΩ 

5. ∆ιαµορφωτήρες    38,00 ΕΥΡΩ 

6. Εκσκαφέας – φορτωτής 70 ΗΡ και άνω   35,00 ΕΥΡΩ 

7. Εκσκαφέας έως 120 ΗΡ                                                                 40,00 ΕΥΡΩ 

8. Εκσκαφέας α̟ό 121 ΗΡ και άνω                                                55,00 ΕΥΡΩ 

9. Φορτωτές έως 90ΗΡ                                                                     30,00 ΕΥΡΩ 

10. Φορτωτές α̟ό 91 ΗΡ έως 110 ΗΡ                                                 35,00 ΕΥΡΩ 

11. Φορτωτές α̟ό 111 ΗΡ έως 140 ΗΡ      38,00 ΕΥΡΩ                                                   

12. Φορτωτές α̟ό 141 ΗΡ έως 160 ΗΡ                                            40,00 ΕΥΡΩ 

13. Φορτωτές α̟ό 161 ΗΡ έως 180 ΗΡ                            43,00 ΕΥΡΩ 

14. Φορτωτές α̟ό 181 ΗΡ και άνω                                                    47,00 ΕΥΡΩ 
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15. Αεροσυµ̟ιεστής 160κ̟ µε 2 κρουστικά                                       30,00 ΕΥΡΩ 

16. ∆ονητικός οδοστρωτήρας έως 80 ΗΡ                25,00 ΕΥΡΩ 

17. Ανυψωτικός γερανός                                                                      40,00 ΕΥΡΩ 

18. Εκχιονιστικό         60,00 ΕΥΡΩ 

19. Αλατοδιανοµέας - λε̟ίδα                                                          45,00 ΕΥΡΩ 

20. Βαγοτρίλ (Αεροσυµ̟ιεστής) 60,00 ΕΥΡΩ 
 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψηφίζει θετικά, δηλώνοντας ότι : ‘’µας βρίσκει σύµφωνους η 
συγκεκριµένη ̟ρόταση ̟ου για ̟ρώτη φορά έρχεται τόσο ολοκληρωµένη και το κυριότερο έγκαιρα. 
Μας α̟ασχολεί η αξιο̟οίηση της λειτουργίας ενός συλλογικού οργάνου τεχνικών ̟ου θα 
̟ροσέδιδε βάρος στις α̟οφάσεις για κά̟οιους χειρισµούς. Προτείνουµε το ̟οσό του 
̟ροϋ̟ολογισµού να ανέβει στις 850.000,00 €, για να αντα̟οκρίνεται ̟ερισσότερο στις ̟ραγµατικές 
ανάγκες’’, ̟ρόταση ̟ου βρίσκει σύµφωνο και το ανα̟ληρωµατικό µέλος της ε̟ιτρο̟ής 
κ. Λάµ̟ρο Τσιτσάνη. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1452 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση (α̟ευθείας ανάθεση) του έργου: 
«Α̟οκατάσταση κατεστραµµένων στηθαίων ασφαλείας µετά α̟ό ̟ρόσκρουση 
οχηµάτων», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
134921/12053/26-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 20.800,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση (α̟ευθείας ανάθεση) του έργου: «Α̟οκατάσταση κατεστραµµένων στηθαίων 
ασφαλείας µετά α̟ό ̟ρόσκρουση οχηµάτων», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Η ανάθεση του έργου (α̟ευθείας ανάθεση) θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
4071/2012, του άρθρου 6, ̟αρ. 7. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1453 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Συντήρηση  - βελτίωση της 
Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά στο τµήµα α̟ό διασταύρωση ̟ρος ΚΕΠΒ έως 
κόµβο Πυρί», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.000.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
128759/5786/27-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συνολικής ̟ροθεσµίας του έργου : 
«Συντήρηση – βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά στο τµήµα α̟ό 
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διασταύρωση ̟ρος ΚΕΠΒ έως κόµβο Πυρί», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.000.000,00 €, κατά ̟έντε 
(5) µήνες, δηλαδή µέχρι την 30-04-2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 8 (α) του 
άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1454 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Ε̟ισκευή 
̟ερίφραξης γη̟έδου ̟οδοσφαίρου (5χ5) Γαβαλά», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
24.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
135153/5916/27-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει το α̟ο 18-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Ε̟ισκευή ̟ερίφραξης γη̟έδου ̟οδοσφαίρου (5χ5) Γαβαλά», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 24.000,00 €, ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών των 
υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «Αντώνιος Μέργος», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τρία τοις εκατό 
(3%). 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1455 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Προµήθεια ασφαλοµίγµατος για την συντήρηση του ε̟αρχιακού οδικού δικτύου» για 
την αντιµετώ̟ιση αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
50.000,00  € µε  Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3030/27-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ασφαλοµίγµατος για την 
συντήρηση του ε̟αρχιακού οδικού δικτύου» για την αντιµετώ̟ιση αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00  € µε  Φ.Π.Α., µε 
σφραγισµένες ̟ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη οικονοµική 
̟ροσφορά 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει τον ̟ρόχειρο διαγωνισµό. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1456 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟ανών - διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4468/27-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
 Εγκρίνει: 
A. τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη διάθεση ̟ιστώσεων, ως εξής: 
1). Την διάθεση ̟οσού 406,74 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση 
του ΕΦ 073 ΚΑΕ 861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια – βαλβολίνες και 
φίλτρα λαδιού) για το ΚΥ-3930 ΜΕ τύ̟ου NISSAN ALTEON (Έγγραφο ∆/νσης 
Μεταφορών 9539/22-11-2013). 
2). Την διάθεση ̟οσού 980,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά 
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας έως ότου 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγωνισµού. 
3). Την διάθεση ̟οσού 2.000,00 € ̟ερί̟ου συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την 
̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 843, για εκτύ̟ωση εντύ̟ων αδειών ε̟αγγέλµατος για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Ανά̟τυξης (Έγγραφό της 5935/25-11-2013). Η ανάθεση στην 
οικονοµικότερη α̟ό τις τέσσερις υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές, στην ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΕΜΟΝΑΚΟΣ. 

Β) την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή  λογαριασµών έργων της  Π.Ε. 
Βοιωτίας ως εξής: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΦΟΡ ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

1. 
 

Περίφραξη 1ου ΤΕΕ-
ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. 
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

071 9482 40.094,03 

2. 
 

Κατασκευή 
α̟οδυτηρίων και 

τουαλετών στο ∆.Σ. 
Ελλο̟ίας 

Κ/ΞΙΑ 
∆.ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

-Χ.ΠΑΠΑΘΩΜΑ 

071 9482 38.303,69 

3. 
 

Περίφραξη 1ου ΤΕΕ-
ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. 
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

071 9482   1.466,72 

4. 
 

Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων 
αναγκών 

Ν.ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΣ 071 9459       706,02 

5. 
 

Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων 
αναγκών 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
ΑΝΑΓΝΟΥ 

071 9459 870,84 

6. 
 

Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων 
αναγκών 

ΠΕΠΠΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ 071 9459 2.755,20 

7. 
 

Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων 
αναγκών 

ΠΕΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 071 9459 8.039,28 

8. Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ 071 9459 3.173,40 
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 αναγκών ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τις δα̟άνες µε α/α 4,5,6,7,8, διότι 
̟ρόκειται για έκτακτες ανάγκες ̟ου δεν ̟ροσδιορίζονται και ζήτησε να ε̟ανέλθουν µε 
τις ηµεροµηνίες ̟ου α̟αιτήθηκαν. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1457 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
133840/4253/25-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει : 
1. την δα̟άνη ̟οσού 330,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας αναλώσιµων ειδών (µελάνια) για τους εκτυ̟ωτές της ∆/νσης 
Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών του τµήµατος Κτέο (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ.& ΣΙΑ ΕΤΕ). 
2. την δα̟άνη ̟οσού 22.656,88 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9779, για την 
̟ληρωµή του 3ου λογαριασµού του έργου : «Βελτίωση του ε̟αρχιακού δρόµου 
Κονιάκου - κάτω Μουσουνίτσα» (ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ). 
3. την δα̟άνη ̟οσού 25.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9459, για την 
̟ληρωµή του 1ου λογαριασµού του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον 
ε̟αρχιακό δρόµο εντός ∆.∆. Πεντά̟ολης (ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ).  
4. την δα̟άνη ̟οσού 27.403,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9771, για την 
̟ληρωµή του 1ου  λογαριασµού του έργου : «Ηλεκτροφωτισµός δυτικής ̟ρόσβασης 
Ιτέας»(ΤΣΕΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ). 
5. την δα̟άνη ̟οσού 982,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ενός Η/Υ (οθόνη, κεντρική µονάδα, ̟ληκτρολόγιο, 
εκτυ̟ωτή,ups) (ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ). 
6.την δα̟άνη ̟οσού 751,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0716, για την 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 2 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
(∆ακοκτονία),  για τους µήνες Ιούλιο - Αύγουστο, Σε̟τέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο.  
7. την δα̟άνη ̟οσού 11.242,75 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών, για την ε̟ισκευή του ̟ροωθητήρα CAT D/N 
ΚΥ 5886 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ). 
8. την δα̟άνη ̟οσού 1.961,56 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την 
̟ληρωµή λογαριασµών ∆.Ε.Η..  
9. την δα̟άνη ̟οσού 5.829,36 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 10 υ̟αλλήλων της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 
Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµατος Περιβάλλοντος  για τους µήνες  Μάρτιο, Α̟ρίλιο, 
Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σε̟τέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο.  
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10. την δα̟άνη ̟οσού 440,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
11. την δα̟άνη ̟οσού 210,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας τόνερ της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ 
ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ). 
12. την δα̟άνη ̟οσού 4.420,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9459, για την 
̟ληρωµή του 2ου λογαριασµού του έργου : «Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού 
οδοστρώµατος ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό διασταύρωση Ε.Ο. Λιδωρικίου-
Ναύ̟ακτου ̟ρος δ.δ. Κάµ̟ου (ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
13. την δα̟άνη ̟οσού 160.070,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ  9459, για την 
̟ληρωµή του 4ου  λογαριασµού του έργου : «Βελτίωση συνδετήριου δρόµου 
Πολύδροσου - χ.κ. Παρνασσού  γ΄ φάση»  (ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ) . 
14. την δα̟άνη ̟οσού 215.862,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9479, για την 
̟ληρωµή 14ου  λογαριασµού του έργου: «Βελτίωση ε̟αρχιακού δρόµου ̟ρος ∆ιχώρι» 
(ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ). 
15. την δα̟άνη ̟οσού 45.582,48 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9459, για την 
̟ληρωµή του 4ου λογαριασµού του έργου: «Α̟οκατάσταση τεχνικών έργων στο 
χείµαρρο Σκίτσα» (ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ). 
16. την δα̟άνη ̟οσού 3.745,36 €,α̟ό  την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 9779, για την 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών (ΚΑΠ) 11 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων για τον 
µήνα Οκτώβριο. 
17. την δα̟άνη ̟οσού 79,43 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826, για την 
̟ληρωµή λογαριασµού Vodafone της κας Αντι̟εριφερειάρχη α̟ό 11/10/2013 έως 
10/11/2013. 
18. την δα̟άνη ̟οσού 150,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ειδών καθαριότητας της ∆/νσης Μεταφορών (ΜΟΣΧΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ). 
19. την δα̟άνη ̟οσού 378.947,58 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0821, για την 
̟ληρωµή µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Υ̟όλοι̟ο οφειλών α̟ό 
1/2/2013 έως 30/6/2013). 
20. την δα̟άνη ̟οσού 30,00 €, α̟ο την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας σετ καλυµµάτων για τα µ̟ροστινά καθίσµατα του ΚΗΥ 7934 
αυτοκινήτου της Π.Ε. Φωκίδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων αρ.134849/5212/26.11.13 (ΤΣΑΠΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ). 
21. την δα̟άνη ̟οσού 350,00 €, α̟ο την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας 4 ρόλερ στα γραφεία της Π.Ε. Φωκίδας (ΧΑΨΟΥΛΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ). 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..  
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος ψηφίζει το ½ της δα̟άνης µε α/α 7. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψηφίζει θετικά, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι α̟ό εδώ και στο εξής 
να διαχωρίζονται έργα, υ̟ηρεσίες, οδοι̟ορικά και αναλώσιµα υλικά, ό̟ως 
̟ροβλέ̟εται στις διατάξεις του ν. 2362/95, ̟ερί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των 
δα̟ανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1458 
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ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 

135413/5340/27-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Α. 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 300.000,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9454, για την 
ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου και 2/θ Νη̟ιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ 221 Χαλκίδα.  
2. δα̟άνη ̟οσού 70.100,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9459, για την 
̟ροµήθεια και το̟οθέτηση µηχανολογικού εξο̟λισµού για την ̟ιστο̟οίηση κατά 
ISO9001: 2008 του Κ.Τ.Ε.Ο. ΕΥΒΟΙΑΣ.  

Ο Πρόεδρος ̟ρότεινε να υ̟οβληθεί α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή αίτηµα στην 
Κεντρική ∆ιοίκηση, µέρος των εσόδων να χορηγηθούν στις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις. 
3. διορθώνει την υ̟΄αριθµ. 1332/7-11-2013 α̟όφασή της, (̟ρακτικό 31/2013) ως ̟ρος 
τον ΚΑΕ της δα̟άνης µε α/α 3, α̟ό τον εσφαλµένο ΚΑΕ 9455, στον ορθό ΚΑΕ 9479, 
̟ου αφορά την 4η εντολή ̟ληρωµής της µελέτης: «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) 
∆ήµου Ερετρίας», ̟οσού 11.234,94 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 (ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ : 
Νικολάου ∆ηµήτρης - Αρχιτέκτων Πολεοδόµος & Συνεργάτες). 
Β. ∆εν εγκρίνει οµόφωνα την δα̟άνη µε α/α 4, ̟οσού 24.000,00 € α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9459, για την διερεύνηση αξιο̟οίησης του ακινήτου «ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ», 
λόγω ασάφειας.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1459 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
135416/5341/27-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

 
α/α Τίτλος Έργου Προµηθευτής Ποσό σε € Ε.Φ 02073,  

                   
Κ.Α.Ε:  

1 Α̟αλλοτρίωση (Αγ. 
Νικόλαος-Γιάλτρα-Αγ. 
Γεώργιος Λιχάδα) 

ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ∆ΗΜ. 228.828,96 8398 

2 Συµ̟ληρωµατική ∆ΟΥΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6.541,84 8398 
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̟αρακατάθεση 
α̟αλλοτρίωσης οδού 
«Παράκαµψη Προκο̟ίου 
και τµήµα οδού» 

3 Α̟αλλοτρίωση (Ρα̟ταίοι 
– Στύρα – Νέα Στύρα) 

ΑΝ∆ΙΤΣΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓ. 

30.233,99 8398 

4 Ηλεκτροφωτισµός 
κόµβων 

∆ΕΗ 31.080,71 8398 

5. ∆ιόρθωση ως ̟ρος τον Ε.Φ 02071 στο σωστό 02073 και α̟ό τους Κ.Α.Ε τους 
̟αρακάτω στο σωστό Κ.Α.Ε 8398 (όλοι οι ̟αρακάτω ΚΑΕ διορθώνονται σε Κ.Α.Ε 
8398), των ̟αρακάτω ληξι̟ρόθεσµων οφειλών ̟ου έχουν εγκριθεί σε ̟ροηγούµενες 
Οικονοµικές Ε̟ιτρο̟ές: 

 
5.1 Ε̟ισκευή αυλείου χώρου 

26ου ∆.Σ. Χαλκίδας (1ος 
λογ) 

ΣΤΑΦΑΝΟΥ-
ΚΑΤΣΟΥΛΙ∆ΗΣ 

 
 

15.750,82 
 

 
 

9482 

5.2 Κέντρο ̟εριβαλλοντικής 
εκ̟αίδευσης Κύµης(υ̟ολ 
5ου λογ-υ̟ολ ∆ΗΜΟΥ) ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ 7.131,24 

 
 

9483 
5.3 Αντικατάσταση 

εξωτερικών κουφωµάτων 
1ου ∆.Σ. Χαλκίδας(1ος 
λογ) ΜΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 32.477,34 

 
 
 

9482 
5.4 Κέντρο ̟εριβαλλοντικής 

εκ̟αίδευσης Κύµης(6ος 
λογ) υ̟ολ. α̟ό ΣΑΝΑ 8 ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ 

 
 

78.587,07 

 
 

9483 
5.5 ∆ιαµόρφωση γη̟έδου 

καλαθοσφαίρισης στο 9ο 
∆. Σχ. Χαλκίδας (2ος Λογ) 

ΠΑΛΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.851,63 

 
 

9482 
5.6 Αντικατάσταση 

εξωτερικής ̟ερίφραξης 
8ου ∆. Σχ. Χαλκίδας(2ος 
λογ) 

ΞΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΕΥΑΓ. 13.436,63 

 
 
 

9482 
5.7 Αντικατάσταση στέγης 

∆.Σ. Αγίας Άννας (2ος 
λογ) 

ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ-
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ 32.847,67 

 
 

9482 
5.8 Κέντρο ̟εριβαλλοντικής 

εκ̟αίδευσης Κύµης(7ος 
λογ)το υ̟ολ. α̟ό ΣΑΝΑ 8 ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ 18.132,73 

 
 

9483 

5.9 Κέντρο ̟εριβαλλοντικής 
εκ̟αίδευσης Κύµης(8ος 
λογ)υ̟ολ α̟ό ΣΑΝΑ 8 ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ 

 
 

83.401,51 

 
 

9483 
 
5.10 Ε̟ισκευές ∆ηµ. Σχολείου 

Πάλιουρα (3ος λογ) 
ΠΑΛΛΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 553,08 

 
 

9482 
5.11 Εργασίες διαµόρφωσης    
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χώρων WC & Κυλικείου 
στο γυµνάσιο 
Αυλωναρίου (1ος λογ) 

∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ 43.250,12 9482 

 
5.12 Εργασίες-ε̟ισκευές στο 1ο 

∆.Σ.Ν. Αρτάκης (2ος λογ) ΤΖΟΒΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤ. 20.430,26 

 
 

9482 
5.13 Αναβάθµιση και 

συντήρηση ηλεκτρικής 
εγκατάστασης γυµνασίου 
Τ.∆. Κριεζών (1ος λογ) 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 35.347,79 

 
 

 
9482 

5.14 Προµήθεια και 
εγκατάσταση 
αλεξικέραυνου στο ∆. Σχ. 
Τριάδας (1ος λογ) ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 

 
 
 

4934,76 

 
 
 

9482 
 
5.15 Κατασκευή WC ∆. Σχ. 

Αυλωναρίου (1ος λογ) 

ΜΑΣΤΟΡΗΣ ∆-
Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & 

ΣΙΑ ΕΕ 34.882,80 

 
 

9482 
 
5.16 Αναβάθµιση και 

συντήρηση ηλεκτρικής 
εγκατάστασης γυµνασίου 
Τ.∆ Κριεζών (2ος λογ) 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1.860,41 

 
 
 
 

9482 
5.17 Κέντρο Περιβαλλοντικής 

εκ̟αίδευσης Κύµης 
(υ̟ολ. α̟ό ΕΣΠΑ 9ος 
λογ) ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ 21.123,40 

 
 
 

9483 
5.18 Κατασκευή στεγάστρου 

11ου ∆. Σχ. Χαλκίδας (1ος 
λογ) 

ΣΤΑΦΑΝΟΥ-
ΚΑΤΣΟΥΛΙ∆ΗΣ 35.196,49 

 
 

9482 
5.19 Συµ̟ληρωµατικές 

εργασίες στο ∆.Σ. Κριεζών 
(1ος λογ) ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 

42.198,42 

 
 

9482 
5.20 Μόνωση δωµάτων 

15ου∆Σ Χαλκίδας (1ος 
λογ) 

ΜΩΡΑΙΤΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 29.048,09 

 
 

9482 
5.21 Κατασκευή στεγάστρου 

11ου ∆. Σχ. Χαλκίδας (2ος 
λογ) 

ΣΤΑΦΑΝΟΥ-
ΚΑΤΣΟΥΛΙ∆ΗΣ 9.614,69 

 
 

9482 
5.22 Ανέγερση κτιρίου 1ου 

Γυµνασίου Χαλκίδας 
(23ος Λογ) 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.6012 

 
 

9483 
 
5.23 Τουριστική έκθεση 

Λονδίνο ΕΟΤ 6.500,00 

 
 

9899 
 
 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2011 HELEXPO AE 
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5.24 2.821,13 9899 
5.25 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΟΤ 2.000,00 
 

9899 
5.26 Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ 1/1/2012-

30/5/2013  Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ 12592,75 
 

9417 
5.27 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΚΟΜΒΩΝ ∆ΕΗ 24242,2 
 

9781 
5.28 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΚΟΜΒΩΝ ∆ΕΗ 65757,8 
 

9781 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1460 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
135420/5342/27-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Α. Εγκρίνει τις δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν και υ̟άρχει η σχετική δέσµευση για 
την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Εύβοιας, ως κατωτέρω: 
1. την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για την ε̟ισκευή 
φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος µάρκας Toshiba studio 161 της ∆/νσης Ανά̟τυξης 
(γραφείο 210), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0869= 49,20 € µε Φ.Π.Α. και ΚΑΕ 
1329= 127,56 € µε Φ.Π.Α.. 
2. την ̟ροµήθεια καυσίµων για τα οχήµατα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
µηνός Οκτωβρίου 2013 ̟οσού 2.307,55 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  
ΚΑΕ 1511 (Έγγρ. ∆.Υ/20-11-13 ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού). 
3. την αµοιβή για ασφάλιστρα για τα υ̟. αριθµ.: α) ΚΗΙ 8850 ̟οσού 370,00 €, β) ΚΗΥ 
6249 ̟οσού 450,00 € οχήµατα της Π.Ε. Εύβοιας α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 
0899. 
4. την α̟οζηµίωση για υ̟ερωριακή εργασία έξι ατόµων της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Ιουλίου – Νοεµβρίου 2013 ̟οσού 3.789,90 € α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0511 (Έγγρ. 15473/21-11-13 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής). 
5. την ̟ροµήθεια ειδών καθαριότητας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ̟οσού 
771,46 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 1231 (Έγγρ. ∆.Υ/20-11-13 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού). 
6. οδοι̟ορικά της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής: α) µηνών Ιουνίου – 
Οκτωβρίου 2013 ̟οσού 140,04 € και β) µηνών Αυγούστου – Νοεµβρίου 2013 ̟οσού 
1.666,68 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 15382/20-11-13, 15383/20-
11-13 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
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7. οδοι̟ορικά του τµ. Πληροφορικής & Μισθοδοσίας µηνών Μαρτίου – Α̟ριλίου 2013 
̟οσού 854,56 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 125513/4772/7-11-13 
τµ. Πληροφορικής & Μισθοδοσίας) 
8. την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΚΗΟ 
3384 όχηµα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861= 
258,30 € µε Φ.Π.Α.  και  ΚΑΕ 1321= 558,42 (Έγγρ. 126331/5449/8-11-13, 126234/5450/8-
11-13). 
9. την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΚΗΙ 
8805 όχηµα-φορτηγό της ∆/νσης Τεχνικών ΄Εργων α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  
ΚΑΕ 0861= 319,80 € µε Φ.Π.Α. και ΚΑΕ 1321= 479,70 € µε Φ.Π.Α. (Έγγρ. 
126229/5447/8-11-13, 126231/5448/8-11-13 ∆/νσης Τεχνικών ΄Εργων).  
10. την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΜΕ 
121634 όχηµα – ισο̟εδωτής της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (εργασίες φώτων, 
αντικατάσταση βαλβίδας, έλεγχος-ε̟ισκευή καλωδίωσης κλ̟) α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 
02073  ΚΑΕ 0861= 246,00 € µε Φ.Π.Α. και ΚΑΕ 1321= 118,19 € µε Φ.Π.Α. (Έγγρ. 
125792/5420/7-11-13, 125799/5421/7-11-13 ∆/νσης Τεχνικών ΄Εργων). 
11. την ̟ροµήθεια αναλωσίµων για το συνεργείο µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ̟οσού 803,56 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1321 (Έγγρ. 
125807/5423/7-11-13 ∆/νσης Τεχνικών ΄Εργων). 
12. την ̟αροχή υ̟ηρεσιών για το ΜΕ 111638 όχηµα-ισο̟εδωτής της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ̟οσού 286,59 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0861 (Έγγρ. 
125805/5422/7-11-13 ∆/νσης Τεχνικών ΄Εργων)  
13. την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΚΗΙ 
5261 αυτοκίνητο της Π.Ε Εύβοιας α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861= 36,90 € µε 
Φ.Π.Α. και ΚΑΕ 1321= 172,20 € µε Φ.Π.Α..  
14. την δα̟άνη για εκτύ̟ωση 3.000 τεµ. µηχανογραφικών ε̟ιταγών ̟οσού 722,01 € µε 
Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0843. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1461 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 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. 6145/27-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

1 ∆α̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης για την συντήρηση και την ε̟ισκευή όλων 
των οχηµάτων-µηχανηµάτων των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 
01073 ΚΑΕ 0861 

 
5.000 

 
2 ∆α̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών όλων 10.000 
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των οχηµάτων-µηχανηµάτων των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 
01073 ΚΑΕ 1321 

3 ∆α̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια ηλεκτρολογικού 
εξο̟λισµού για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1311 

 
 

861,00 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1462 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟άνης, α̟ό τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό, για την συµµετοχή 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε ∆ιηµερίδα του Συλλόγου «ΟΞΥΓΟΝΟ». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6144/27-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 2.000,00 €, για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε διηµερίδα ̟ου διοργανώνει ο Σύλλογος «ΟΞΥΓΟΝΟ» 
στη Λαµία, στις 20 – 23 ∆εκεµβρίου 2013, µε σκο̟ό την ενηµέρωση των ̟ολιτών για την 
έννοια - τα είδη και τα οφέλη του εθελοντισµού. Η Π.Σ.Ε. θα καλύψει το ̟ενήντα τοις 
εκατό (50%) της συνολικής δα̟άνης, (2.000,00 €) η ο̟οία θα βαρύνει τον ΕΦ 01073  
ΚΑΕ 0844. 
Στον σχετικό ΚΑΕ υ̟άρχει εγγεγραµµένη ̟ίστωση στον Π/Υ του 2013 και θα 
ακολουθήσει δέσµευση ̟ίστωσης µετά την έγκριση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
Μειοψήφησε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς µε την αιτιολογία ότι είναι ‘’̟αρα̟λανητική και 
χωρίς ουσιαστικά α̟οτελέσµατα εκδήλωση’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1463 
 
ΘΕΜΑ 26ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 980/27-8-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δέσµευσης ̟ίστωσης για 
̟ληρωµή αµοιβής δικαστικών εξόδων, Π.Ε. Ευρυτανίας.  

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4476/27-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υ̟ ΄αριθµ. 980/27-8-2013 (̟ρακτικό 25/2013) α̟όφασή της, και τη 
δα̟άνη µε α/α 3 ̟ερί δέσµευσης ̟ίστωσης για την ̟ληρωµή αµοιβής δικαστικών 
εξόδων, ̟ου αφορά α̟αλλοτριώσεις του έργου: «∆ια̟λατύνσεις, τεχνικά και 
ασφαλτόστρωση δρόµου Ανιάδα – Συγγρέλο - Αγ. Θεόδωροι», ̟οσού 3.178,38 €, ως 
̟ρος τον ΚΑΕ, α̟ό τον εσφαλµένο 0871, στον ορθό 0894. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1464 
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6149/27-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 

 
Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε 

1 3η εντολή «Παρακολούθηση 
α̟ό εδάφους των ̟ρονυµφών 
των κουνου̟ιών & διενέργεια 
α̟ό εδάφους ̟αρεµβάσεων 
̟ρονυµφοκτονίας, 
ακµαιοκτονίας κλ̟» 

ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ 234.130,50 9899 

2 3η εντολή «Κατασκευή 
αρδευτικού δικτύου κτηµατικής 
̟εριοχής τ.κ. Πουρναρίου 
∆ήµου ∆οµοκού» 

∆ηµήτριος Προβό̟ουλος 11.468,27 9459 

3 1η εντολή «Κατασκευή 
κιβωτοειδούς οχετού στο τ.κ. 
Κλωνίου» 

Ταξιάρχης Κουτσο̟άνος 20.554,91 9778 

4 1η εντολή «Ολοκλήρωση 
εργασιών κατασκευής 
υδροµάστευσης στο τ.κ. 
Κα̟νοχωρίου» 

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 7.000,00 9459 

5 1η εντολή «Ανακατασκευή 
τεχνικού υδροληψίας στον 
ΤΟΕΒ Ροδίτσας (̟εριοχή 
Μερίστη)» 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

20.107,55 9778 

6 2η εντολή «Αντικατάσταση 
σχαρών στο οδικό δίκτυο της 
ΠΕ Φθιώτιδας» 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

5.606,22 9781 

7 1η εντολή «Εργασίες 
α̟οκατάστασης κοίτης και 
̟ρανών χειµάρρου Ασω̟ού» 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

20.119,23 9778 

8 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

Κων/νος Πάττας 6.463,30 9779 

9 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 

Χαράλαµ̟ός Μουστερής 4.093,44 9779 
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ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

10 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

1.838,85 9779 

11 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 319,80 9779 

12 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 319,80 9779 

13 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 1.199,25 9779 

14 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 959,40 9779 

15 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 439,73 9779 

16 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 3.013,50 9779 

17 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 2.558,40 9779 

18 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

1.722,00 9779 
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αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

19 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

1.678,95 9779 

20 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

Στέργιος 
Πα̟ακωνσταντίνου 

1.599,00 9779 

21 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

Γεώργιος Πάττας 319,80 9779 

22 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 2.084,24 9779 

23 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

639,60 9779 

24 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

Κων/νος Πάττας 1.555,95 9779 

25 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού ( εκχιονισµός 
ε̟αρχιακού δικτύου – 
αντι̟ληµµυρικές ̟αρεµβάσεις 
κλ̟) 

Κων/νος Πάττας 1.449,86 9779 

       
26 

1η εντολή «Εργασίες 
α̟οκατάστασης κοίτης και 
̟ρανών χειµάρρου Ασω̟ού» 

Σοφία Παρηγόρη - 
Πα̟αδηµητρίου 

20.119,23 9778 

27 7η εντολή «Οδός Αταλάντη- 
όρια Νοµού Φθιώτιδας» 

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 249.697,29 9453 

28 2η εντολή «Αντι̟ληµµυρικά 
έργα ΠΕ Φθιώτιδας» 

Χρήστος Λεβεντάκος 14.655,72 9459 

 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1465 
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ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Α̟οκατάσταση τµήµατος ασφαλτικού οδοστρώµατος α̟ό διασταύρωση 
Θεοτόκου ̟ρος Πενταγιούς», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. οικ. 
128943/4963/13-11-2013 και 135721/5251/27-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα 
του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση τµήµατος ασφαλτικού οδοστρώµατος 
α̟ό διασταύρωση Θεοτόκου ̟ρος Πενταγιούς», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
20.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ̟ροφορική δηµο̟ρασία, 
β) τους όρους δηµο̟ράτησης 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 1466 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Καθαρισµός ̟οταµού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος – Πουρνάτι – Μό̟λια – 
Προσφυλιάτικα και Γεροδήµος», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. οικ. 
129722/5020/14-11-2013 και 135751/5251/27-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα 
του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Καθαρισµός ̟οταµού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος 
– Πουρνάτι – Μό̟λια – Προσφυλιάτικα και Γεροδήµος», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α., µε ̟ροφορική δηµο̟ρασία, 
β) τους όρους δηµο̟ράτησης 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 1467 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Καθαρισµός υλαίθου στη θέση ‘’Γουλά’’ και α̟ό γέφυρα Περιφερειακού – 
γέφυρα Ιτέας Κίρρας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. οικ. 
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130444/5058/18-11-2013 και 135721/27-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Καθαρισµός υλαίθου στη θέση ‘’Γουλά’’ και α̟ό 
γέφυρα Περιφερειακού – γέφυρα Ιτέας Κίρρας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
3.900,00 € µε Φ.Π.Α., µε ̟ροφορική δηµο̟ρασία, 
β) τους όρους δηµο̟ράτησης 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 1468 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου:  «Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος της ̟αλαιάς Ε.Ο. α̟ό  
̟ροφράγµα  Μόρνου – διασταύρωση Αβόρου – φράγµα  Μόρνου», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. οικ. 
128952/4964/13-11-2013 και 135721/5251/27-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα 
του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος 
της ̟αλαιάς Ε.Ο. α̟ό  ̟ροφράγµα  Μόρνου – διασταύρωση Αβόρου – φράγµα  
Μόρνου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ̟ροφορική 
δηµο̟ρασία, 
β) τους όρους δηµο̟ράτησης 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 1469 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου:  «Καθαρισµός τεχνικών έργων του Εθνικού και Ε̟αρχιακού ∆ικτύου Π.Ε. 
Φωκίδας (Α΄  Φάση), ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

  Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. οικ. 
133451/5145/22-11-2013 και 135721/5251/27-11-2013 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 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: «Καθαρισµός τεχνικών έργων του Εθνικού και 
Ε̟αρχιακού ∆ικτύου Π.Ε. Φωκίδας (Α΄ Φάση), ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
µε ̟ροφορική δηµο̟ρασία, 
β) τους όρους δηµο̟ράτησης 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 1470 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Ε̟ισκευή τοιχίσκων στο Ε48 Άµφισσα – ∆ελφοί – Όρια Νοµού, Κατασκευή 
Στηθαίων Ασφαλείας Οριζόντιας και Κάθετης Σήµανσης», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 16.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
129949/5025/15-11-2013 (ορθή ε̟ανάληψη, 22-11-2013) και 135721/5251/27-11-2013  
έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και 
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Ε̟ισκευή τοιχίσκων στο Ε48 Άµφισσα – ∆ελφοί – 
Όρια Νοµού, Κατασκευή Στηθαίων Ασφαλείας Οριζόντιας και Κάθετης Σήµανσης», 
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 16.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ̟ροφορική δηµο̟ρασία, 
β) τους όρους δηµο̟ράτησης 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 1471 
 

Πριν την λήξη της συνεδρίασης, έγινε υ̟ενθύµιση α̟ό το τακτικό µέλος της ε̟ιτρο̟ής 
κ. Αναστάσιο Χρονά των ̟αρακάτω θεµάτων ̟ου βρίσκονται σε εκκρεµότητα: 

• Αµοιβές υ̟ερωριών 1ου τριµήνου 2013 
• Εξηγήσεις της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας Εύβοιας για τα αναφερόµενα σε 

̟ροηγούµενο έγγραφό της, σχετικά µε ̟ερίεργες βλάβες αυτοκινούµενων 
οχηµάτων 

• Εξηγήσεις της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας Φωκίδας για τον χειρισµό του τελευταίου 
διαγωνισµού, ό̟ου ̟ρότεινε κλήρωση ̟αρά την ύ̟αρξη µειοδότη 

• Σύσκεψη για τον καλύτερο συντονισµό των οικονοµικών υ̟ηρεσιών και την 
ενιαία µορφή των εισηγήσεων τους στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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• Πίνακας ε̟ιστραφέντων ενταλµάτων ως αθεώρητων – ανεκτέλεστων α̟ό τις 
Υ.∆.Ε., µέσα στο τρέχον έτος 

• Βεβαιωµένα χρέη σε ̟ροµηθευτές ή εργολάβους 
• Να οργανωθεί το ε̟όµενο διάστηµα α̟ό τους αρµόδιους συζήτηση για την 

α̟οτελεσµατικότητα της ακολουθούµενης µεθόδου κωνω̟οκτονίας  
•  Η ολοκληρωµένη δουλειά κατά ̟εριφερειακή ενότητα για την µεταφορά των 

µαθητών, ως την µεθε̟όµενη συνεδρίαση. 
 
 

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

Περικλής Καραΐσκος 
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 
Θωµάς Τουσιάδης 

    Λάµ̟ρος Τσιτσάνης 
    Γεώργιος Ζιώγας 
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