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Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 9 ∆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. 2090/4-
12-2013 ̟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 ̟ρακτικών 34/2-12-2013 και 35/4-12-2013, της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης για εξόφληση λογαριασµών έργων, 
α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του υ̟οέργου: «Α̟οκατάσταση 
οδο̟οιίας στην ̟εριοχή Αγίου Κωνσταντίνου» του έργου: «Άµεση α̟οκατάσταση 
ζηµιών - συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2013». 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια µηχανολογικού εξο̟λισµού και µηχανοργάνωσης 
στο ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 57.933,00 €, µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της ̟ροκήρυξης, των τευχών και των όρων διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», 
̟ροϋ̟ολογισµού 41.811,39 € µε Φ.Π.Α., µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του 
Ν.3316/05. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης «Γενικό Πολεοδοµικό 
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Σχέδιο ∆ήµου Ερέτριας Νοµού Εύβοιας» (σε υ̟έρβαση κατά 16.187,80 € µε ΦΠΑ α̟ό τη 
σύµβαση). 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
∆ήµου Ανθηδώνος Νοµού Εύβοιας» (σε υ̟έρβαση κατά 15.776,65 € µε ΦΠΑ α̟ό τη 
σύµβαση). 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας σε ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτηµα 
Θήβας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Συµ̟λήρωση της Ε̟ιτρο̟ής Παραλαβής υλικών, εξο̟λισµού, εργασιών και 
υ̟ηρεσιών για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού ̟ροµήθειας «Προµήθεια Συσκευασµένου Ψυχρού Ασφαλτοµίγµατος»,  
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00  € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Βαρβαριάδα - Άγραφα 
Ν.Α. Ευρυτανίας»  ̟ροϋ̟ολογισµού 12.000.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «∆ρόµος Σαρκίνι – 
Καταβόθρα – Ν.Α. Ευρυτανίας» (σε υ̟έρβαση κατά 58.217,27 € α̟ό τη σύµβαση). 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ̟ροµήθεια και µεταφορά άλατος, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Καστανιά – Πρόδροµος 
Ρόσκια – Ν.Α. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Ολοκλήρωση οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών µετατρο̟ής ̟αλαιού 
κτιρίου δασαρχείου σε λαογραφικό µουσείο», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
120.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου:            
«Κατασκευή κρασ̟έδων οδικού άξονα Βραγγιανά – Έλατος – Όρια Νοµού Καρδίτσας», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Κατασκευή 
σκέ̟αστρου στη θέση “Βράχος” για την αντιµετώ̟ιση κατολισθήσεων και 
χιονοστιβάδων», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.700.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Ρα̟ταίοι – Ν. Στύρα – 
Στύρα (Χ.Θ. 0+000 εώς Χ.Θ. 16+499,33) - (Συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας. 

 

ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για την νοµική υ̟οστήριξη του ∆ιευθυντή Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φωκίδας. 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην διοργάνωση του 9ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ VOLLEY- BALL. 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη α̟όφασης ̟ερί ανάκλησης ή µη της υ̟΄αριθµ. 1281/7-11-2013 
α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ε̟ί αιτήµατος 
έγκρισης της 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς, 
Π.Ε. Εύβοιας 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την υλο̟οίηση του έργου: 
«Λειτουργία ανοικτού κολυµβητηρίου του ΤΕΙ». 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση µίσθωσης, χωρίς διαγωνισµό, ιδιωτικών µηχανηµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες µε αυτε̟ιστασία α̟ό την ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και καθορισµός ωριαίας 
α̟οζηµίωσης αυτών. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης ̟ου αφορά την ̟ρογραµµατική σύµβαση του έργου:  
«Άµεσες εργασίες υ̟οστήριξης ̟αλαιού γεφυριού ε̟ί του Βοιωτικού Κηφισού», 
̟ροϋ̟ολογισµού  43.000,00 ΕΥΡΩ  µε  Φ.Π.Α. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την  ̟ροµήθεια ειδών ̟ρώτης 
ανάγκης για την αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια δύο (2) 
συσκευών φαξ για τις ανάγκες της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας και της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Π.Ε. Φωκίδας, εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟ανών - διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής ∆ια̟ραγµάτευσης του διαγωνισµού για 
τη µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014 της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και ανάθεση νέων δροµολογίων. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης α̟ό τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, για το οικ. έτος 2014, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την   
ανάθεση του έργου της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων των 
υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: ∆ιόρθωση της υ̟’αριθµ. 1416/25-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης - διάθεσης 
̟ίστωσης για εξόφληση λογαριασµoύ έργου, α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. 
Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής 
Καραΐσκος, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, 
Θωµάς Τουσιάδης και Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου 
Πα̟αργύρη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά 
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µέλη Γεώργιος Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε 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. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στ. 
Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε΄, ̟ου ορίσθηκε γραµµατέας της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. 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. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
6. Φωτούλα Σφήκα, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοίκησης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
7. Αγλαΐα Μέγκου, Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας, 
8. Γεώργιος ∆ηµό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Εύβοιας, 
9. Γεώργιος Μάρκου, Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, 
10. Αναστάσιος Λολακάς, Προϊστάµενος του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας. 
 
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για την ̟ληρωµή των τελών 
κυκλοφορίας των οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για το έτος 2014. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1395/25-11-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης της 
διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισµού, της κατάρτισης των όρων και της 
διακηρύξεως του διαγωνισµού για το έργο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ», για το έτος 2014. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή 
λογαριασµού έργου, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δα̟άνης για κάλυψη των εκδηλώσεων των εορτών 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών ̟ου 
εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 395.500,00 µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση α) τρο̟ο̟οίησης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών 
Ειδικής Αγωγής της Π.Ε. Εύβοιας και β) ανάθεσής του. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος αιτήσεως ανακλήσεως στο VI  
Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υ̟’ αριθ.425/2013 ̟ράξης του Ε΄ Κλιµακίου 
του  Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή ̟ροστίµου ̟ου 
ε̟ιβλήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας α̟ό το Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1397/25-11-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης κατάρτισης 
των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
άλατος (χύµα) για την ̟ερίοδο 2013-2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 57.500,00 € 
̟λέον Φ.Π.Α.. 
 
 
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και 
α̟οφάσισε τα ̟αρα̟άνω θέµατα να συζητηθούν ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1473 
 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για την ̟ληρωµή των τελών 
κυκλοφορίας των οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για το έτος 2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
140158/5595/5-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει την διάθεση ̟ίστωσης συνολικού ̟οσού 5.000,00 €, για την ̟ληρωµή των 
τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για το έτος 
2014, ό̟ως βεβαιώθηκαν α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµικών και α̟οτυ̟ώνονται στις 
αναλυτικές ειδο̟οιήσεις ̟ληρωµής. 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ε.Φ  02073  ΚΑΕ 0899. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1474 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1395/25-11-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης της 
διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισµού, της κατάρτισης των όρων και της 
διακηρύξεως του διαγωνισµού για το έργο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ», για το έτος 2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6460/5-12-2013 
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  
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 1395/25-11-2013 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης της 
διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισµού, της κατάρτισης των όρων και της 
διακηρύξεως του διαγωνισµού για το έργο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ», για το έτος 2014, ως εξής: 
Εγκρίνει:  
1.γ) την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 584.250,00 €, για την 
δηµο̟ράτηση του έργου «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας» για το έτος 2014. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Σ.Ε. και συγκεκριµένα 
τις ̟ιστώσεις του Ε.Φ. 01071, ΚΑΕ 9899 του Προγράµµατος ∆Ε – ΚΑΠ έτους 2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1475 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή 
λογαριασµού έργου, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
140258/5597/5-12-2013 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 και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή του ̟αρακάτω λογαριασµού έργου, ως εξής: 
 

α/α Τίτλος Έργου Προµηθευτής Ποσό σε 

€ 

Κ.Α.Ε 

1 2η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Το̟ογραφική και 
αρχιτεκτονική α̟οτύ̟ωση 
του αρχαίου θεάτρου 
Ερετρίας και 
κατακείµενου οικοδοµικού 
υλικού» 

ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 
ΛΟΙΠΟΙ 

25.399,28 9459 
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  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1476 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δα̟άνης για κάλυψη των εκδηλώσεων των εορτών 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. (οικ.) 
141022/1363/6-12-2013 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία  
Εγκρίνει την δα̟άνη ̟οσού ̟έντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), συµ̟εριλαµβανοµένου 
και του Φ.Π.Α., α̟ό τις ̟ιστώσεις του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 845, για κάλυψη των ̟αρακάτω 
εκδηλώσεων των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως 
εξής: 

- Προµήθεια δώρων για τα ̟αιδιά των ειδικών σχολείων Λαµίας (̟ερί̟ου 200), 
- Προµήθεια µελοµακάρονων, κουραµ̟ιέδων κλ̟ για να διανεµηθούν στα Ιδρύµατα,   

Γηροκοµεία, κ.λ.̟., ανάλογα µε τον αριθµό των φιλοξενούµενων στο καθένα α̟ό 
αυτά, 

- Για εθιµοτυ̟ική Έναρξη του Έτους, την κο̟ή ̟ίττας και την δεξίωση ̟ου ακολουθεί 
στο ∆ιοικητήριο, 

- Στολισµός του Χριστουγεννιάτικου ∆ένδρου στο ∆ιοικητήριο. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει το 50% της ανωτέρω δα̟άνης. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1477 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών ̟ου 
εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 395.500,00 µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4783/6-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει: 
1. το υ̟΄αριθµ. 6/5-12-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών ̟ου εδρεύουν 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 395.500,00 µε Φ.Π.Α., ̟ου 
αφορά στον έλεγχο της ̟ληρότητας και νοµιµότητας των δικαιολογητικών του 
µοναδικού συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κ. Τσιώνη Σ̟ύρου, 
2. την συνέχιση του διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη 
αµόλυβδη, ̟ετρέλαιο κίνησης) στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης της οικονοµικής 
̟ροσφοράς µε µοναδικό υ̟οψήφιο ̟ροµηθευτή τον κ. Τσιώνη Σ̟ύρο, 
3. την συνέχιση του διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη σού̟ερ, 
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̟ετρέλαιο θέρµανσης), για τα ο̟οία δεν υ̟οβλήθηκε καµία ̟ροσφορά, µε τη 
διαδικασία της  δια̟ραγµάτευσης.    
    

 Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1478 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση α) τρο̟ο̟οίησης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών 
Ειδικής Αγωγής της Π.Ε. Εύβοιας και β) ανάθεσής του. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
140811/5617/6-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
1. Εγκρίνει την τρο̟ο̟οίηση του δροµολογίου Έρια Καθενών – 3ο ∆ηµοτικό σχολείο 
Ψαχνών, σε  Έρια Καθενών – Ειδικό σχολείο Χαλκίδας,  
2. Αναθέτει το εν λόγω δροµολόγιο στον Α̟όστολο Γκουτζιουκώστα, µειοδότη της 
αρχικής διαδικασίας δια̟ραγµάτευσης, ως εξής: 
 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚ
ΟΣ 

∆ΡΟΜ
ΟΛΟΓΙ

ΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

 
Αριθ 

∆ιαδρ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙ

ΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟ

ΡΑΣ  
(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 Έρια Καθενών – Ειδικό 
σχολείο Χαλκίδας 

80 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

2 55,34 

 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1479 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος αιτήσεως ανακλήσεως στο VI  
Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υ̟’ αριθ.425/2013 ̟ράξης του Ε΄ Κλιµακίου 
του  Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
141254/11671/9-12-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνέχεια 
̟αρείχε διευκρινίσεις η κ. Ελένη Θωµο̟ούλου, Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, και 
υ̟οβλήθηκαν ερωτήµατα α̟ό τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής. 
Κατό̟ιν των ανωτέρω και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
1. Να ασκηθεί στο VI  Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση ανακλήσεως κατά της 
υ̟’ αριθµ. 425/2013 ̟ράξης του Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ.6, Νοµικό Σύµβουλο της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι 
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σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο ο̟οίος να 
ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως της άνω αιτήσεως ανακλήσεως [κατάθεση, κοινο̟οίηση κ.λ.̟.] 
και να ̟αραστεί και την εκ̟ροσω̟ήσει, στη δικάσιµο ̟ου θα οριστεί για να  
υ̟οστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, καταθέτοντας υ̟όµνηµα και γενικά, ενεργώντας 
ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως αυτής.    
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, κάνοντας ταυτόχρονα µια 
υ̟όθεση εργασίας “να είχαµε έναν ενιαίο φορέα δηµοσίων κατασκευών ̟ου να λειτουργούσε”. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1480 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή ̟ροστίµου ̟ου 
ε̟ιβλήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας α̟ό το Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6510/9-12-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού, καθώς και την υ̟΄αριθµ. 
1201/14-10-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει την διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 1.500,00 € α̟ό το ενταγµένο έργο µε γενικό τίτλο: 
«Εξόφληση οφειλών των ̟ροηγουµένων ετών α̟ό εκτελεσθείσες εργασίες, 
ληξι̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις, δικαστικές α̟οφάσεις, αναθεωρήσεις έργων Ο.Κ.Ω. 
διαφόρων έργων κ.λ.̟.», α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π., Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2013, για 
̟ληρωµή ̟ροστίµου ̟ου ε̟ιβλήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας α̟ό το 
Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής για ̟αράβαση στην 
εκτέλεση του ̟αρακάτω έργου: 
 

Α/Α Τίτλος έργου Ανάδοχος Ποσό Κ.Α.Ε. 

1. Αντι̟ληµµυρικ
ό έργο Στο 
«ΚΑΡΑΞΕΝΑΚΙ
» του ∆.∆. 
Θερµο̟υλών 
του Νοµού 
Φθιώτιδας 

 1500,00 9779 

 ΣΥΝΟΛΟ  1500,00  
 
Η ανωτέρω δα̟άνη, συνολικού ̟οσού 1.500,00 €, θα καλυφθεί α̟ό ̟ιστώσεις του 
Ε.Φ.01.071 και ΚΑΕ εξόδων 9779. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1481 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1397/25-11-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης κατάρτισης 
των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
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άλατος (χύµα) για την ̟ερίοδο 2013-2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 57.500,00 € 
̟λέον Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
141127/4525/9-12-2013 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 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 1397/25-11-2013 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης κατάρτισης των 
όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος 
(χύµα) για την ̟ερίοδο 2013-2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 57.500,00 € ̟λέον 
Φ.Π.Α., ως ̟ρος την χρονική ̟ερίοδο, α̟ό το εσφαλµένο «για την ̟ερίοδο 2013-2014» 
στο ορθό «για την ̟ερίοδο 2014». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1482 
 

Περατωθέντων των έκτακτων θεµάτων και ̟ριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων 
της ηµερησίας διάταξης, τέθηκε α̟ό το τακτικό µέλος κ. Αναστάσιο Χρονά το ζήτηµα 
̟ου ̟ροέκυψε µε α̟οφάσεις της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 της Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης. Ο κ. Αν. Χρονάς, δήλωσε τα εξής: “…µε ̟ροκλητικό και α̟αράδεκτο τρό̟ο η 
Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 ακύρωσε σηµαντικές α̟οφάσεις της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ή για 
ζητήµατα ̟ου είχε εξαντλητικά ε̟εξεργαστεί και οµόφωνα α̟οφασίσει. Ύστερα α̟ό ̟ροσφυγή του 
εργολάβου, ακύρωσε δύο α̟οφάσεις ̟ου αφορούσαν την ίδια εταιρεία, ̟ου στην ίδια Περιφερειακή 
Ενότητα ̟ραγµατο̟οίησε δύο έργα, τα ο̟οία για να ολοκληρωθούν χρειάστηκαν συµ̟ληρωµατικές 
συµβάσεις ̟ου αύξησαν σηµαντικά το κόστος τους, χωρίς ̟ροηγούµενα να εξεταστούν α̟ό 
θεσµοθετηµένα όργανα. Το τραγικό της υ̟όθεσης είναι ̟ως την σχετική εισήγηση στην Ε̟ιτρο̟ή 
του άρθρου 18 έκανε ο εκ̟ρόσω̟ος του Περιφερειακού Συµβουλίου, κ. Ψυχογιός, ̟ου µε ιδιαίτερη 
ε̟ιµέλεια δεν στάθηκε στα τυ̟ικά, αλλά ̟ροχώρησε στην ουσία της υ̟όθεσης χρησιµο̟οιώντας 
την ε̟ιχειρηµατολογία του ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας της Εύβοιας, ό̟ως αυτή 
διατυ̟ώθηκε στις αντίστοιχες εισηγήσεις του στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, χωρίς έστω και 
̟ροσχηµατικά να ζητήσει την ά̟οψη των συναδέλφων του στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 
Πρόθεση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής δεν ήταν ούτε είναι να µην ̟ληρωθεί ο εργολάβος για 
δουλειές ̟ου έκανε. Ε̟ιδίωξε α̟λά να δυσκολέψει, να ̟εριορίσει τα α̟αράδεκτα φαινόµενα 
«Συµ̟ληρωµατικές εργασίες, ̟ερισσότερο ή λιγότερο α̟αραίτητες, να µην ανατίθενται χωρίς 
̟ροηγούµενη γνώµη συλλογικού οργάνου και ειδική δια̟ραγµάτευση ̟ου θα διασφαλίζουν, όσο 
µ̟ορούν να διασφαλιστούν στις δοσµένες συνθήκες, τα συµφέροντα του δηµοσίου». Ε̟ιδίωξε, 
ε̟ίσης, και ε̟ιδιώκει να µην γίνεται συζήτηση στη βάση των τετελεσµένων και µια ε̟ιτρο̟ή 
αιρετών να υ̟οκρίνεται ̟ως το αγνοεί. Πως αγνοεί την ̟ραγµατικότητα και συγκαλύ̟τει εκ των 
υστέρων ̟αραλείψεις α̟ό τις ο̟οίες το δηµόσιο µ̟ορούσε να ωφεληθεί. Άλλωστε, η λειψή 
αιτιολόγηση σε µια καλό̟ιστη συνεργασία ε̟ιβάλλει την αναζήτηση του σκε̟τικού ̟ου 
ε̟ικράτησε και όχι την α̟όρριψη µιας α̟όφασης ̟ου σε ένα ευρείας σύνθεσης ̟ολιτικό όργανο 
̟αίρνεται οµόφωνα”. 
 
Κατό̟ιν των ανωτέρω και διεξαχθείσης συζήτησης µεταξύ των µελών, δεδοµένου ότι ο 
εκ̟ρόσω̟ος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µέλος της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18,  κ. 
Γεώργιος Ψυχογιός δεν ̟αρέστη, αν και ̟ροφορικώς εκλήθη, στην συνεδρίαση της 
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Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, λόγω κωλύµατός του, υ̟οβλήθηκε αίτηµα α̟ό τα µέλη της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής εγγράφως να ̟ροσκληθεί ο κ. Ψυχογιός, ̟ροκειµένου να 
̟αραστεί στην ε̟όµενη συνεδρίαση της ε̟ιτρο̟ής, στις 19-12-2013, και να γίνει 
διαλογική συζήτηση ε̟ί των θέσεων ̟ου διατύ̟ωσε στην Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18.  
Μετά την α̟όφαση αυτή, ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, συνέχισε την το̟οθέτησή του, 
αναφέροντας τα εξής: “Στην τρίτη ̟αρέµβασή της, η Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18, ύστερα α̟ό 
εισήγηση της κας Προέδρου, ακύρωσε α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής  ̟ου έδινε το έργο 
στον 2ο µειοδότη, εφόσον µετά α̟ό ̟έντε µήνες αναµονής δεν ε̟ικυρώθηκαν νοµοθετικά σαν 
ειδικές και εξειδικευµένες  δυνατότητες τα εξειδικευµένα ̟ροσόντα του υ̟οψηφίου µειοδότη σε 
έργο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Η κατανόηση ̟ου ε̟έδειξε η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή µε 
την αναµονή της, ̟έρα και ̟αρά τις δυνατότητες ̟ου µας έδινε ο νόµος για να διευκολύνουµε τον 
µειοδότη, ̟αρεξηγήθηκε και εκτιµήθηκε σαν διαρκής και χωρίς όρια υ̟οχρέωση. Λες και δεν 
υ̟ήρχε διαγωνισµός µε δεύτερο µειοδότη. Λες και για το συγκεκριµένο, ̟ου ήταν ενταγµένο στο 
ΕΣΠΑ, υ̟ήρχαν α̟εριόριστες ̟ροθεσµίες. 
Παρα̟έρα και άλλο ζήτηµα, ανάλογο µε τα ̟ρώτα, βρίσκεται στην Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 α̟ό 
την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, ̟ου αφορά την α̟όρριψη συµ̟ληρωµατικής σύµβασης στην 
κατασκευή σχολείου. Ε̟ειδή η όλη εξέλιξη οδηγεί στην λογική αµφισβήτησης, υ̟οβάθµισης και 
̟αράκαµψης της ε̟ιτρο̟ής, ̟ου είναι αιρετή και εκφράζει το Περιφερειακό Συµβούλιο. Ξεκίνησε,  
µάλιστα, και εξελίχθηκε ̟αράλληλα µε την ̟ροσ̟άθεια της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής να 
λειτουργήσει ̟ιο οργανωµένα, µε βαθύτερη και ̟έραν των τυ̟ικών εξέταση – ̟αρέµβαση σε κάθε 
ζήτηµα εξασφαλίζοντας διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες στην διαχείριση των συµφερόντων 
του δηµοσίου. Γι΄αυτό χαρακτηρίζουµε το ζήτηµα ̟ολιτικό και του α̟οδίδουµε ιδιαίτερη σηµασία. 
Γι΄αυτό θα το θέσουµε στο Περιφερειακό Συµβούλιο”. 
“Υ̟άρχει και ένα διοικητικό θέµα”, συνέχισε ο κ. Χρονάς “η ∆ιευθύνουσα υ̟ηρεσία έχει 
δυνατότητα εισήγησης στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή. Αυτή την εισήγηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
την εγκρίνει ή την α̟ορρί̟τει. Α̟ό εκεί και µετά ΟΦΕΙΛΕΙ να ενσωµατωθεί ̟λήρως στις 
α̟οφάσεις. ∆εν µ̟ορεί να κυκλοφορεί α̟ό µόνη της. Κάθε άλλη χρήση είναι διοικητικά 
κολάσιµη”. 
Ε̟ι̟λέον, ο κ. Χρονάς υ̟ενθύµισε µία σειρά 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 

• 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, µε σηµείωση του υ̟οφαινόµενου ότι “έχει ήδη εκ̟νεύσει η δοθείσα α̟ό 
την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ροθεσµία” 

̟ροσθέτοντας στον ανωτέρω ̟ίνακα εκκρεµοτήτων και την ̟αρακάτω: 
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• Ενιαία ̟ροµήθεια άλατος και ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες. 

  
Στην συνέχεια, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, εξέτασε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικών 34/2-12-2013 και 35/4-12-2013, της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 34/2-12-2013 και 35/4-12-2013 ̟ρακτικά 
συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1483 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης για εξόφληση λογαριασµών έργων, 
α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
133082/4506/2-12-2013 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 α̟ό το ενταγµένο έργο µε γενικό τίτλο:  
«Εξόφληση οφειλών των ̟ροηγούµενων ετών α̟ό εκτελεσθείσες εργασίες, 
ληξι̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις, δικαστικές α̟οφάσεις, αναθεωρήσεις έργων, Ο.Κ.Ω. 
διαφόρων έργων κ.λ.̟.», α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π. Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2013, ως κάτωθι:  
 

Α/Α Τίτλος έργου Ανάδοχος Ποσό Κ.Α.Ε 

1. 3η εντολή 
«Αντικατάσταση 
αντλιοστασίων έργων 
Βίστριζας» 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ 

7.560,43 97790000 

2. 3η εντολή «Κατασκευή 
5χ5 στο ∆.∆. Οµβριακής 
∆ήµου Ξυνιάδας» 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΧΑΡΙΣΗΣ 

3.588,56 97790000 

3. 3η εντολή 
«Ολοκλήρωση δρόµου 
ασβέστης-
Παλιασβέστης » 

ΤΣΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.420,59 97790000 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  13.569,58  

 
Η ανωτέρω δα̟άνη, συνολικού ̟οσού 13.569,58 €, θα καλυφθεί α̟ό ̟ιστώσεις του Ε.Φ. 
01.071 και ΚΑΕ εξόδων 9779.0000.  
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1484 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του υ̟οέργου: «Α̟οκατάσταση 
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οδο̟οιίας στην ̟εριοχή Αγίου Κωνσταντίνου» του έργου: «Άµεση α̟οκατάσταση 
ζηµιών - συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2013». 

 
Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια µηχανολογικού εξο̟λισµού και µηχανοργάνωσης 
στο ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 57.933,00 €, µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4513/27-11-
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 οµόφωνα  
1. Εγκρίνει το α̟ό 25-11-2013 ̟ρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια µηχανολογικού εξο̟λισµού και µηχανοργάνωσης 
στο ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 57.933,00 €, µε Φ.Π.Α., ̟ου 
αφορά στον έλεγχο των εγγράφων και των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
αναδειχθείσας εταιρείας «ΑΦΟΙ  ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.». 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ 
Ο.Ε.» αντί του ̟οσού των 57.871,50€, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..   

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1485 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της ̟ροκήρυξης, των τευχών και των όρων διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», 
̟ροϋ̟ολογισµού 41.811,39 € µε Φ.Π.Α., µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του 
Ν.3316/05. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4788/27-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
1. Εγκρίνει: 
α) την ̟ροκήρυξη, µε ανοικτή διαδικασία κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05, του 
διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Ε̟ι̟τώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως» , ̟ροϋ̟ολογισµού 
41.811,39 € µε Φ.Π.Α., 
β) τα ̟αρακάτω τεύχη της µελέτης: 
• Προκήρυξη 
• Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων 
• Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς 
• Φάκελος του έργου ̟ου ̟εριλαµβάνει το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων και το 

Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής. 
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γ) τον καθορισµό της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού α̟ό την ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά την 
έκδοση της ̟αρούσης α̟όφασης. 
2. Τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού θα οριστούν α̟ό την ∆/νση Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού και την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, λόγω υ̟οστελέχωσης του τµήµατος Χωρικού Σχεδιασµού.  
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1486 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης «Γενικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο ∆ήµου Ερέτριας Νοµού Εύβοιας» (σε υ̟έρβαση κατά 16.187,80 € µε ΦΠΑ α̟ό τη 
σύµβαση). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4660/28-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της µελέτης «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ∆ήµου 
Ερέτριας Νοµού Εύβοιας», αναδόχου ∆ηµήτρη Νικολάου, ύψους δα̟άνης 87.077,87 + 
17.151,02 (ΦΠΑ) = 104.228,89 €,  ήτοι σε υ̟έρβαση κατά 12.466,78 α̟ό τη σύµβαση (και 
συνολική υ̟έρβαση µαζί µε τον ΦΠΑ 16.187,80 €), ό̟ως αυτός συντάχθηκε α̟ό τη 
∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία, µε την Αιτιολογική Έκθεση και τον Πίνακα Τιµής Μονάδας & 
Ποσοτήτων ̟ου τον συνοδεύουν.  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, συνυ̟ολογίζοντας και την αύξηση 
του κόστους της µελέτης κατά 12.500,00 €. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1487 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
∆ήµου Ανθηδώνος Νοµού Εύβοιας» (σε υ̟έρβαση κατά 15.776,65 € µε ΦΠΑ α̟ό τη 
σύµβαση). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4661/28-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της µελέτης «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ∆ήµου 
Ανθηδώνος», αναδόχου «ΦΙΛΩΝ» Α.ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΠΑΝ.ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., ύψους δα̟άνης 115.855,15 + 23.179,01 (ΦΠΑ) = 139.034,16,  ήτοι σε 
υ̟έρβαση κατά 11.399,63 € α̟ό τη σύµβαση (και συνολική υ̟έρβαση µαζί µε τον ΦΠΑ 
15.776,65 €), ό̟ως αυτός συντάχθηκε α̟ό τη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία, µε την 
Αιτιολογική Έκθεση και τον Πίνακα Τιµής Μονάδας & Ποσοτήτων ̟ου τον 
συνοδεύουν.  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, συνυ̟ολογίζοντας και την αύξηση 
του κόστους της µελέτης κατά 15.500,00 €. 
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  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1488 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας σε ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτηµα 
Θήβας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3075/29-11-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 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 την διάθεση ̟ίστωσης 3.000,00 € µε ΦΠΑ, για συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας σε ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων 
Παράρτηµα Θήβας µε ζωντανή ̟αραδοσιακή µουσική και τραγούδια 
(Χριστουγεννιάτικα κάλαντα κ.λ.̟.), η ο̟οία θα γίνει στις 22 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα 
Κυριακή και ώρα 6:00 µ.µ. στην κεντρική ̟λατεία της Θήβας.      
Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ̟οσό των 6.000,00 € και η 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις ̟αρακάτω δα̟άνες: 
 

1. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                    

1.500 € 

2 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 1500 € 
                                         Σύνολο:        3.000 € 
 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ έτους 
2013 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς “λόγω διαφορετικής ιεράρχησης των δα̟ανών.’’ 
 

   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1489 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Συµ̟λήρωση της Ε̟ιτρο̟ής Παραλαβής υλικών, εξο̟λισµού, εργασιών και 
υ̟ηρεσιών για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6244/29-11-
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  
Συµ̟ληρώνει την Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής υλικών, εξο̟λισµού, εργασιών και υ̟ηρεσιών 
για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, µε 
τρία νέα µέλη (2 τακτικά, ένα ανα̟ληρωµατικό), η νέα σύνθεση της ο̟οίας είναι: 

 
1) Ζωβοΐλης Ιωάννης, κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ανα̟ληρούµενος α̟ό 
τον  Μούρτζο Γεώργιο  Κλάδου  Π.Ε.  Το̟ογράφων Μηχανικών  
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2) Νιαβή Γλυκερία, κλάδου Π.Ε.  Γεω̟όνων, ανα̟ληρούµενη α̟ό τον Φορτάτο 
Βασίλειο Κλάδου  ∆.Ε. Τεχνικών 
3) Χριστο̟ούλου Θεοδώρα, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υ̟οδοµής, 
ανα̟ληρούµενη α̟ό την Ντόβα Σταυρούλα Κλάδου  ∆.Ε. ∆ιοικητικού- Λογιστικού  
 

    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1490 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού ̟ροµήθειας «Προµήθεια Συσκευασµένου Ψυχρού Ασφαλτοµίγµατος»,  
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00  € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
137360/12222/2-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/28-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού της 
̟ροµήθειας «Προµήθεια Συσκευασµένου Ψυχρού Ασφαλτοµίγµατος»,  Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των οικονοµικών 
̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό µε την ταυτόχρονη ισό̟οση κατανοµή της ̟ρος 
̟ροµήθεια ̟οσότητας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 (κανονισµός 
̟ροµηθειών ∆ηµοσίου), άρθρο 21, ̟αράγραφος β’ και, εφόσον ̟ρόκειται για διαιρετό 
υλικό (δοχεία των 25 κιλών), στους: 
- ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ 21, Τ.Κ. 112 52 – ΑΘΗΝΑ), µε 
̟ροσφερόµενη τιµή για κάθε δοχείο των 25 κιλών - έξι ευρώ και ενενήντα λε̟τά (6,90). 
- ΠΡΟΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 313, Τ.Κ. 190 
07  ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ), µε ̟ροσφερόµενη τιµή  για κάθε δοχείο των 25 κιλών - έξι ευρώ και 
ενενήντα λε̟τά (6,90),  
οι ο̟οίοι είχαν τις χαµηλότερες, αλλά ισότιµες  ̟ροσφορές.  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε να ενταχθεί το θέµα της ενιαίας ̟ροµήθειας ψυχρού 
ασφαλτοµίγµατος για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες στον ̟ίνακα µε τα θέµατα ̟ου 
εκκρεµούν, τον ο̟οίο ο υ̟οφαινόµενος έχει ε̟ανειληµµένα καταθέσει ̟ρος συζήτηση 
στην ε̟ιτρο̟ή. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1491 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Βαρβαριάδα - Άγραφα 
Ν.Α. Ευρυτανίας»  ̟ροϋ̟ολογισµού 12.000.000,00 € µε ΦΠΑ. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3075/2-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και το 
υ̟΄αριθµ. 4/28-11-2013 (θέµα 4ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Ε. Ευρυτανίας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
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Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Βαρβαριάδα - Άγραφα Ν.Α. 
Ευρυτανίας»  ̟ροϋ̟ολογισµού 12.000.000,00 € µε Φ.Π.Α. κατά τετρακόσιες (400) ηµέρες, 
ήτοι έως 11-5-2015 µε αναθεώρηση των τιµών για το χρονικό διάστηµα της ̟αράτασης 
αυτής. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι 
“διαµαρτυρόµαστε έντονα για τον ρυθµό χρηµατοδότησης του έργου α̟ό την ΣΑΕΠ 766, ̟ου 
είναι κυρίαρχα υ̟εύθυνη για την τόσο µεγάλη ̟αράταση των ̟εριθωρίων, ̟ου α̟οδεχόµαστε 
αναγκαστικά”. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1492 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «∆ρόµος Σαρκίνι – 
Καταβόθρα – Ν.Α. Ευρυτανίας» (σε υ̟έρβαση κατά 58.217,27 € α̟ό τη σύµβαση). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3090/2-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και το 
υ̟΄αριθµ. 4/28-11-2013 (θέµα 1ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Ε. Ευρυτανίας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «∆ρόµος Σαρκίνι – Καταβόθρα – 
Ν.Α. Ευρυτανίας», αναδόχου “ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.”, συνολικής δα̟άνης 1.871.673,71 € 
(̟εριλαµβανοµένων Γ.Ε. & Ο.Ε., α̟ροβλέ̟των, α̟ολογιστικών, αναθεώρησης και 
Φ.Π.Α.), δηλαδή ε̟ι̟λέον του ̟οσού σε σχέση  µε την αρχική σύµβαση κατά 58.217,27 
€, ̟ου αφορά µόνο την αύξηση των α̟ολογιστικών της ασφάλτου και όχι στις 
υ̟όλοι̟ες εργασίες ̟ου είναι σε ισοζύγιο. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά α̟οδεχόµενος “την αύξηση του 
κόστους κατά 58.000 €, ̟ου α̟οτελεί α̟οτέλεσµα αύξησης του κόστους της ασφάλτου”. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1493 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4650/2-12-2013 
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  
1. Εγκρίνει το α̟ό 28-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση 
της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
50.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και της 
τεχνικής ̟ροσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντα στον εν λόγω διαγωνισµό κ. 
Γεώργιου Κ. Σφενδώνη. 
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2. Α̟οδέχεται την ̟ροσφορά του συµµετέχοντος Γεωργίου Σφενδώνη, η ο̟οία είναι 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης. 
3. Εγκρίνει την συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των 
οικονοµικών ̟ροσφορών µε τον ̟αρα̟άνω υ̟οψήφιο ανάδοχο. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας ότι “καταψηφίζει την εισήγηση µέσω 
της ο̟οίας η υ̟ηρεσία ̟αραδίνει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων σε εργολάβο”.   
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1494 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ̟ροµήθεια και µεταφορά άλατος, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4649/2-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
1. Εγκρίνει το α̟ό 28-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια και µεταφορά άλατος Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του µοναδικού 
συµµετέχοντα στον εν λόγω διαγωνισµό κ. Ματθαίου Ευρι̟ίδη – Μονο̟ώλιο Στυλίδας. 
2. Α̟οδέχεται την ̟ροσφορά του συµµετέχοντος Ματθαίου Ευρι̟ίδη - Μονο̟ώλιο 
Στυλίδας, η ο̟οία είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης. 
3. Εγκρίνει την συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των 
τεχνικών και οικονοµικών ̟ροσφορών µε τον ̟αρα̟άνω υ̟οψήφιο ανάδοχο. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς  δήλωσε ότι συµφωνεί για τελευταία φορά και ζήτησε το θέµα 
της ενιαίας ̟ροµήθειας άλατος για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες να ενταχθεί στον 
̟ίνακα µε τα θέµατα ̟ου εκκρεµούν, τον ο̟οίο ο υ̟οφαινόµενος έχει ε̟ανειληµµένα 
καταθέσει ̟ρος συζήτηση στην ε̟ιτρο̟ή. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1495 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 4649/2-12-
2013, 4718/4-12-2013 και 4727/4-12-2013 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 € 
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  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1496 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Καστανιά – Πρόδροµος 
Ρόσκια – Ν.Α. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3098/3-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και το 
υ̟΄αριθµ. 4/28-11-2013 (θέµα 2ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Ε. Ευρυτανίας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει την ̟αράταση της ̟ροθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου: «Οδός Καστανιά – 
Πρόδροµος Ρόσκια – Ν.Α. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
αναδόχου εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» µέχρι 05-07-2014, µε την νόµιµη αναθεώρηση 
των τιµών. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι αναγκαστικά ψηφίζει θετικά, διότι “για να είµαστε 
ειλικρινείς, ̟ρόβληµα ̟ου ε̟ηρεάζει την εξέλιξη του έργου είναι η χρηµατοδότηση ̟ου γίνεται µε 
το σταγονόµετρο και εµείς την α̟οδεχόµαστε σιω̟ηρά και αδιαµαρτύρητα και όχι οι καιρικές 
συνθήκες, ̟ου ελάχιστα το ε̟ηρεάζουν έως καθόλου. Συγκεκριµένα και στην ̟ράξη α̟αιτούµε – 
ζητάµε να διεκδικηθούν αυτά ̟ου ο λαός χρειάζεται.. Ε̟ίσης, να έρχονται τα αιτήµατα εγκαίρως 
και ̟ριν την λήξη της ̟ροηγούµενης ̟ροθεσµίας”.   
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1497 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Ολοκλήρωση οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών µετατρο̟ής ̟αλαιού 
κτιρίου δασαρχείου σε λαογραφικό µουσείο», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
120.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3113/3-12-2013 
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 

1 9ος  λογαριασµός του έργου  
«∆ρόµος Σαρκίνι- Καταβόθρα Ν.Α. 

Ευρυτανίας» 
Κ.Α.Ε. 9453 

ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε. 170.659,13€ 

2 ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ» 
Κ.Α.Ε. 9779 

ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

35.200,00€ 

3 9ος λογαριασµός του έργου  
«Κτηριακές εγκαταστάσεις 

ε̟έκτασης Γ.Ν. Καρ̟ενησίου» 
Κ.Α.Ε. 9475 

Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε. 19.146,52€ 
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α̟οφασίζει οµόφωνα  

1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1/29-10-2013 και 1α/26-11-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Ολοκλήρωση οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών 
εργασιών µετατρο̟ής ̟αλαιού κτιρίου δασαρχείου σε λαογραφικό µουσείο», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά 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 «C.C. PERIGRAMMA», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα οκτώ τοις εκατό 
(48%). 
 

   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1498 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου:            
«Κατασκευή κρασ̟έδων οδικού άξονα Βραγγιανά – Έλατος – Όρια Νοµού Καρδίτσας», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3114/3-12-
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  
Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή κρασ̟έδων οδικού 
άξονα Βραγγιανά – Έλατος – Όρια Νοµού Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € µε Φ.Π.Α.,  
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. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1499 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Κατασκευή 
σκέ̟αστρου στη θέση “Βράχος” για την αντιµετώ̟ιση κατολισθήσεων και 
χιονοστιβάδων», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.700.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3111/3-12-2013 
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 τα υ̟΄ αριθµ. 1/5-11-2013 και 1α/26-11-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή σκέ̟αστρου στη θέση “Βράχος” για την 
αντιµετώ̟ιση κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
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1.700.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά 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 «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (3Κ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.)», ̟ου 
̟ροσέφερε έκ̟τωση τριάντα τρία τοις εκατό και τρία εκατοστά  (33,03%). 
 

    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1500 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
138736/5512/3-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία  
Εγκρίνει: 
1. το υ̟΄αριθµ. 2/3-12-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον 
έλεγχο της οικονοµικής ̟ροσφοράς της µοναδικής συµµετέχουσας στον εν λόγω 
διαγωνισµό εταιρείας «KOLOSOS SECURITY- Αντώνιος Κ. Κοριανίτης και ΣΙΑ Ο.Ε.», 
η ο̟οία ανέρχεται στο ̟οσό των 51.730,90 € συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
2. την συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών  
του άρθρου 6, ̟αρ. 2, του Π.∆. 118/2007, ̟ου θα ̟ροσκοµίσει η ̟ροαναφερθείσα 
εταιρεία, ̟ροκειµένου να γίνει η κατακύρωση του α̟οτελέσµατος του εν λόγω 
διαγωνισµού.  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για εργολαβία”. 
 

 Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1501 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Ρα̟ταίοι – Ν. Στύρα – 
Στύρα (Χ.Θ. 0+000 εώς Χ.Θ. 16+499,33) - (Συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
133157/5836/20-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, και την υ̟΄αριθµ. 3572/2-9-2013 διατύ̟ωση γνώµης της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έθεσε υ̟όψη της ε̟ιτρο̟ής τα ̟αρακάτω: “η ισχύουσα 
̟ροθεσµία ̟αράδοσης του έργου, µετά α̟ό τρεις ̟αρατάσεις ̟ου νόµιµα δόθηκαν, έληγε στις 31-8-
2012. Η τεχνική υ̟ηρεσία Εύβοιας, αν και συχνά ασχολούνταν µε το συγκεκριµένο έργο, 
θυµήθηκε να ζητήσει ̟αράταση µετά α̟ό δεκα̟έντε (15) µήνες ε̟ικαλούµενη τις διαδικασίες 
υ̟οκατάστασης του εργολάβου ̟ου η ίδια κινούσε και φυσικά δεν την εµ̟όδιζαν να κάνει την 
δουλειά της. Βάζει, µάλιστα, και σαν κερασάκι στις δικαιολογίες της την κατάληψη των γραφείων 
της Περιφερειακής Ενότητας, ̟ου έγινε τον Σε̟τέµβριο και φυσικά ουδεµία καθυστέρηση 

ΑΔΑ: ΒΛΓΨ7ΛΗ-ΩΡ3



 23 

̟ροκάλεσε, αφού ό, τι ήταν να κάνουν έ̟ρε̟ε να το κάνουν έναν χρόνο ̟ριν. ∆εν αντιλήφθηκαν 
̟ως και η τελευταία ακόµη ̟αράταση έχει ξε̟εραστεί α̟ό διµήνου αφήνοντας και ̟άλι 
εκκρεµότητα στην ̟ορεία ολοκλήρωσης του έργου. Συνεχίζοντας ο κ. Χρονάς υ̟έβαλε 
ερωτήµατα σχετικά µε το “τι γίνεται αυτή την ̟ερίοδο και ̟ως ̟ροχωράει το έργο α̟ό την 
«ΙΟΝΙΟ Α.Ε.» καθώς και ̟ότε ̟ροβλέ̟εται να τελειώσει και ̟οια είναι τελική ̟ροθεσµία 
̟αράδοσής του” και χαρακτήρισε “α̟αράδεκτα ατελή, µε έλλειψη σοβαρότητας την εισήγηση 
της υ̟ηρεσίας και αναντίστοιχη ενός έργου αξίας 18 εκατοµµυρίων ευρώ ”. Ζήτησε, τέλος, ο κ. 
Χρονάς “να γίνουν οι σχετικές συστάσεις στον υ̟εύθυνο της τεχνικής υ̟ηρεσίας Εύβοιας. Είναι 
η ̟ολλοστή φορά ̟ου οι υ̟ηρεσιακές κινήσεις και οι ενέργειες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Εύβοιας ̟ροκαλούν ̟ροβληµατισµό και αρκετές φορές ̟ου δια̟ιστώνονται µέχρι σήµερα 
ασύµβατες µε την λογική κινήσεις”.    
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει την ̟αράταση της οριακής ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του έργου: «Οδός Ρα̟ταίοι 
– Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 εώς Χ.Θ. 16+499,33) - (Συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας, 
αναδόχου ‘’ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.’’ µέχρι 18-9-2013. 
 

    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1502 
 

ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για την νοµική υ̟οστήριξη του ∆ιευθυντή Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1969/3-12-2013 
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  
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Άµφισσας Ανδριανή Πα̟ακώστα, στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η 
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Τριµελές Πληµµελειοδικείο Άµφισσας στις 21-1-2014,  
µετά το υ̟΄αριθµ.ΕΓ2/103/13-80 κλητήριο θέσ̟ισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών 
Άµφισσας, ̟ροκειµένου να ̟αράσχει νοµική υ̟οστήριξη στον ∆ιευθυντή Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φωκίδας, κ. Α̟όστολο Φωτό̟ουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
51 του ν. 3979/11 για την νοµική υ̟οστήριξη των υ̟αλλήλων των ̟εριφερειών, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε την ̟αρ.7 του άρθρου 12 του ν.4071/12, και σύµφωνα µε τις 
εξουσιοδοτικές διατάξεις και την θετική εισήγηση της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της 
Περιφέρειας. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1503 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην διοργάνωση του 9ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ VOLLEY- BALL. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4883/3-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα  

Εγκρίνει την διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 3.660,00 €, για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση του 9ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ VOLLEY- BALL ̟ου θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί στην Λαµία, στις 21-22 και 23 ∆εκεµβρίου 2013. Η συγκεκριµένη 
δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Ε. Φθιώτιδας  οικ. έτους 2013 και θα 
̟ληρωθεί α̟ό τον ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 (̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης). 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά κατ΄εξαίρεση και λόγω της 
α̟ήχησης ̟ου έχει η εν λόγω διοργάνωση στην νεολαία. 
  

   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1504 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη α̟όφασης ̟ερί ανάκλησης ή µη της υ̟΄αριθµ. 1281/7-11-2013 
α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ε̟ί αιτήµατος 
έγκρισης της 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
139051/6108/Φ.Ε./4-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Κατά την διάρκεια συζήτησης του θέµατος κοινο̟οιήθηκε στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
̟ροσφυγή ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 κατά της υ̟΄αριθµ. 
1281/2013 α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής α̟ό την Κοινο̟ραξία «ΑΛΦΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ». 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και συνεκτιµώντας τα νέα στοιχεία η Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή  
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Α̟ορρί̟τει την εισήγηση της Υ̟ηρεσίας ως µη νόµιµη, δεδοµένου ότι έχει κατατεθεί 
̟ροσφυγή της αναδόχου εταιρείας του έργου του θέµατος στην Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 
18 του ν. 2218/1994. 
 

    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1505 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την υλο̟οίηση του έργου: 
«Λειτουργία ανοικτού κολυµβητηρίου του ΤΕΙ». 

 
Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο. 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση µίσθωσης, χωρίς διαγωνισµό, ιδιωτικών µηχανηµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες µε αυτε̟ιστασία α̟ό την ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και καθορισµός ωριαίας 
α̟οζηµίωσης αυτών. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
139181/12326/4-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ̟αρατήρησε ότι “εισάγεται νέο τιµολόγιο” και δήλωσε “ότι 
µ̟ορεί να υ̟άρξει ενιαίο τιµολόγιο για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και την ∆ΕΣΕ µε 
εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή”. Την θέση του κ. Χρονά υιοθέτησαν και τα υ̟όλοι̟α 
µέλη της ε̟ιτρο̟ής, τα ο̟οία ζήτησαν α̟ό τον κ. Αναστάσιο Πα̟αναστασίου, 
Ανα̟ληρωτή Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών να µεριµνήσει, ̟ροκειµένου όλες 
Περιφερειακές Ενότητες να ̟ροµηθευτούν σύστηµα συσκευών “GPS”. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
1. Εγκρίνει την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών α̟ολογιστικά α̟ό την ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας µε ιδιωτικά µηχανήµατα ̟ου 
θα µισθώνει χωρίς διαγωνισµό, κατά ̟ερί̟τωση για τον σκο̟ό αυτό. 
2. Καθορίζει την ωριαία α̟οζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων και την ηµερήσια 
δα̟άνη, ως εξής: 
1) ∆ιαµορφωτήρας: Σαράντα τρία ΕΥΡΩ (43.00).  
2) Προωθητήρας  D6: Σαράντα ̟έντε ΕΥΡΩ (45.00).   
3) Προωθητήρας  D7: Σαράντα ε̟τά ΕΥΡΩ (47.00). 
4) Προωθητήρας   D8: Πενήντα ΕΥΡΩ (50.00) .                     
5) Φορτωτής  Ελαστ. µέχρι  100 HP: Τριάντα ΕΥΡΩ ( 35.00).                                                                                
6) Φορτωτής  Ερ̟υστ.  µέχρι  100 HP: Σαράντα ΕΥΡΩ (40.00).     
7) Φορτωτής  Ελαστ. α̟ό 100HP – 180HP: Σαράντα ε̟τά ΕΥΡΩ (47.00).                                                                                        
8) Φορτωτής  Ερ̟υστ. α̟ό 100-180HP: Πενήντα δύο  ΕΥΡΩ ( 52.00).                                                                               
9) Εκσκαφέας  Ελαστ.:  Σαράντα τρία ΕΥΡΩ (43.00).     
10) Εκσκαφέας  Ερ̟υστ.: Πενήντα  τρία ΕΥΡΩ (53.00).  
11) Τρακτέρ  µε  µαχαίρι: Είκοσι ̟έντε  ΕΥΡΩ (25.00).  
12) Πλατφόρµα: ∆ιακόσια τριάντα ΕΥΡΩ ( 230,00) µέχρι 40 km και ανά 10km ε̟ί ̟λέον 
̟ενήντα ΕΥΡΩ (50,00). 
13) ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ): Εξήντα ΕΥΡΩ (60.00) ανά  
ώρα  εργασίας συν την διαδροµή.  
14) Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ: Ηµεροµίσθιο Τριακόσια (300,00) ΕΥΡΩ. 
15) Φορτηγό 0- 6 ton.:   Μίσθωµα    Ηµερήσιο 140.00 ΕΥΡΩ.        
16) Φορτηγό 6-10 ton :          >>              >>        160.00 ΕΥΡΩ. 
17) Φορτηγό 0-15 ton:           >>              >>        230.00 ΕΥΡΩ. 
18) Φορτηγό 15 ton και άνω: >>             >>       260.00 ΕΥΡΩ. 
19) Μηχανικός εκσκαφέας µε λε̟ίδα: Σαράντα ̟έντε  ΕΥΡΩ (45,00). 
20) Φορτωτής µε λε̟ίδα: Σαράντα ̟έντε ΕΥΡΩ (45,00). 
21) Φορτηγό λε̟ίδα, αλατιέρα, βυτίο και ̟ιεστικό: Σαράντα ̟έντε ΕΥΡΩ (45,00). 
22) UNIMOC Χορτοκο̟τικό, λε̟ίδα, αλατιέρα, βυτίο και ̟ιεστικό: Σαράντα ̟έντε  
ΕΥΡΩ (45,00). 
23) Αυτοκινούµενη αλατιέρα µε λε̟ίδα: Σαράντα ̟έντε ΕΥΡΩ (45,00). 
Τα ανωτέρω µισθώµατα θα ισχύουν α̟ό την 1-1-2014 έως 31-12-2014. 
 

    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1506 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης ̟ου αφορά την ̟ρογραµµατική σύµβαση του έργου:  
«Άµεσες εργασίες υ̟οστήριξης ̟αλαιού γεφυριού ε̟ί του Βοιωτικού Κηφισού», 
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̟ροϋ̟ολογισµού  43.000,00 ΕΥΡΩ µε  Φ.Π.Α. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 

139217/12330/4-12-2013 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 43.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ̟ου αφορά 
την ̟ρογραµµατική σύµβαση του έργου: «Άµεσες εργασίες υ̟οστήριξης ̟αλαιού 
γεφυριού ε̟ί του Βοιωτικού Κηφισού». 
 

    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1507 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια ειδών ̟ρώτης 
ανάγκης για την αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6363/4-12-2013 
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: 
α) την δα̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης συνολικού ̟οσού 10.000,00 €, για την ̟ροµήθεια 
άµεσα 200 τεµαχίων αλουµινοκουβερτών ε̟ιβίωσης και µελλοντικά σε διάρκεια ενός 
έτους ε̟ι̟λέον ̟οσοτήτων (αν χρειαστούν), µέχρι του ̟ροϋ̟ολογισµού των 2.400,00€, 
β) την δα̟άνη ̟οσού 7600,00 €, για την ̟ροµήθεια και ̟αροχή ̟ρόχειρου γεύµατος, 
όταν και αν χρειαστεί, για την ̟αροχή άµεσης βοήθειας σε ανθρώ̟ους ̟ου έχουν 
̟ληγεί α̟ό ακραία καιρικά φαινόµενα. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ειδικό Φορέα 01.073 Κ.Α.Ε. 5152. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1508 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια δύο (2) 
συσκευών φαξ για τις ανάγκες της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας και της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6369/4-12-2013 
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 - δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 600,00 €, για την  ̟ροµήθεια δύο (2) 
συσκευών φαξ για τις ανάγκες της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας και της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ειδικό Φορέα 01.073 Κ.Α.Ε. 1725. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1509 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
137946/4408/2-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει: 
1. την δα̟άνη ̟οσού 1.868,91 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 10 υ̟αλλήλων του Τµήµατος Πληροφορικής της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού, της ∆/νσης Ανά̟τυξης για τους µήνες Οκτώβριο, 
Νοέµβριο,  
2. την δα̟άνη ̟οσού 3.036,18 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824, για την 
̟ληρωµή λογαριασµών Ο.Τ.Ε.,  
3. την δα̟άνη ̟οσού 64,01 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας 2 σηµαιών για τα κτίρια της Π.Ε. Φωκίδας (∆ΡΙΒΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ), 
4. την δα̟άνη ̟οσού 179,28 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0716, για την 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 1 υ̟αλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής για τον µήνα Νοέµβριο. 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1510 
 
ΘΕΜΑ 31ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Π.Ε. Φωκίδας, εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./4-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και ̟ροφορική εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ευθύµιου Καραΐσκου, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να τηρηθεί η διαδικασία και να γνωµοδοτήσει 
η Νοµική Υ̟ηρεσία της Π.Σ.Ε. 

 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1511 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

ΑΔΑ: ΒΛΓΨ7ΛΗ-ΩΡ3



 28 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6364/4-12-2013 
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 λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
 

Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε 

1 1η εντολή «Συντήρηση Εθνικού 
∆ικτύου» 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 46.172,59 9459 

2 3η εντολή «Συντήρηση ε̟αρχιακού 
οδικού δικτύου» 

Κων/νος Καλτσάς 44.715,00 9459 

3 2η εντολή «∆ια̟λάτυνση δρόµου 
Ι.Μ. Αγάθωνος – Λυχνός» 

Νικόλαος Πλιάτσικας 30.000,00 9771 

4 2η εντολή «∆ιευθέτηση ρέµατος 
κατασκευή σωληνωτού οχετού 
στον Αγιο Στέφανο» 

∆ηµήτριος Μ̟εσλεµές 23.365,50 9779 

5 1η εντολή «Α̟οκατάσταση – 
ανάδειξη ιστορικού διατηρητέου 
µνηµείου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Οίτης» 

Παναγιώτης Κυριαζης 10.716,27 9722 

6 5η εντολή «Ε̟ισκευή κλειστού 
γυµναστηρίου 4ου Γυµνασίου – 
Λυκείου Λαµίας» 

Κ/Ξ Π. Μακρή – Γ. 
Καραντζούνης 

3.303,32 9483 

 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1512 

 
ΘΕΜΑ 33ο: 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. 4685/4-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει: 
A. τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη διάθεση ̟ιστώσεων, ως εξής: 
1. ε̟ιστροφή ̟οσού 165,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 3199, στην ιδιοκτήτρια 
Μανωλέρη Αγγελική, η ο̟οία εκ ̟αραδροµής κατέθεσε µε το αριθµ. 67/22-11-13 
̟αράβολο αντί του ̟οσού των 75 €, ̟οσό 165 €, για την µεταβίβαση του ΕΙΧ 
αυτοκινήτου ΥΜΗ-3212  (Έγγραφο Τµήµα Μεταφορών  Θήβας 11881/27-11-2013), 
2. διάθεση ̟οσού 922,50 € ̟ερί̟ου, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την 
̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 829, για µεταφορά του ̟αλιού εξο̟λισµού του ΚΤΕΟ 

ΑΔΑ: ΒΛΓΨ7ΛΗ-ΩΡ3



 29 

Βοιωτίας α̟ό Αλίαρτο στη Λιβαδειά σε στεγασµένο χώρο (Έγγραφο Τµήµα ΚΤΕΟ 
100/13-05-2013), 
3. διάθεση ̟οσού 2.500 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1699, για εξο̟λισµό 
ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 

- ∆ύο φωτογραφικές µηχανές SONY digital camera µε PSC-HX50V Silver + κάρτα        
Μνήµης 8 GB.  
- Γάντια µιας χρήσεως (4 κουτιά) 
- Ποδονάρια (3 Τεµάχια) 
- ∆ειγµατολή̟τη α̟οβλήτων (κάθετης δειγµατοληψίας, polycarbonate, 40mm X 10cm   
κλ̟) 
- Έξι ζευγάρια µ̟ότες 
- Αδιάβροχα µ̟ουφάν 
- Μ̟ουκάλια ̟λαστικά (100 τεµάχια) 
- Μελάνι έγχρωµο 
 
4. διάθεση ̟οσού 7.380,00 € ̟ερί̟ου, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την 
̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 845, για την κάλυψη των εκδηλώσεων των εορτών 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ως εξής: 

 - ̟ροµήθεια δώρων για τα ̟αιδιά των ειδικών σχολείων Θήβας και Λιβαδειάς (̟ερί̟ου 
170), 
 - ̟ροµήθεια µελοµακάρονων, κουραµ̟ιέδων κ.λ.̟. για να διανεµηθούν στα Ιδρύµατα 
(ΟΧΕΚ, Αγία Ταβιθά, Εστία Μητέρας Γηροκοµεία κ.λ.̟.) ανάλογα µε τον αριθµό των 
φιλοξενούµενων στο καθένα α̟ό αυτά, 
 - για εθιµοτυ̟ική Έναρξη του Έτους, την κο̟ή ̟ίττας και την δεξίωση ̟ου ακολουθεί 
στο ∆ιοικητήριο, 
 - στολισµός του Χριστουγεννιάτικου ∆ένδρου στο ∆ιοικητήριο, 
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. 
 

Καθαρισµός τάφρων 
οδικού δικτύου 

ΑΝΑΓΝΟΥ 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

071 9459 770,84 

2. 
 

Ε̟ίχωση  οδικού 
δικτύου λόγω 
καθιζήσεων 

ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

071 9459 706,02 

 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1513 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής ∆ια̟ραγµάτευσης του διαγωνισµού για 
τη µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014 της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και ανάθεση νέων δροµολογίων. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4732/4-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς τόνισε ότι έχει ήδη εκ̟νεύσει η ̟ροθεσµία ̟ου δόθηκε 

ΑΔΑ: ΒΛΓΨ7ΛΗ-ΩΡ3



 30 

α̟ό την ε̟ιτρο̟ή στις Περιφερειακές Ενότητες να ̟ροσκοµίσουν συµ̟ληρωµένους 
όλους τους ̟ίνακες ανά κατηγορία τρό̟ου µεταφοράς µαθητών, λαµβάνοντας υ̟όψη 
και το σχέδιο ̟ίνακα – κατάσταση µαθητικών δροµολογίων ̟ου έχει κατατεθεί. 
Ε̟ισήµανε, δε, για ακόµη µια φορά την α̟οσ̟ασµατικότητα στη χάραξη των 
µαθητικών δροµολογίων και ζήτησε να υ̟άρξει ενιαία αντιµετώ̟ιση του θέµατος και 
συνολικός σχεδιασµός, τηρουµένων όλων των βασικών αρχών της υ̟΄αριθµ. 2400/11-6-
2013 ΚΥΑ (Β΄1449). 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Την αναβολή λήψης α̟όφασης, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθούν ̟εραιτέρω διευκρινίσεις 
α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία και να υ̟άρξει ενιαία αντιµετώ̟ιση του θέµατος. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1514 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης 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. 6370/4-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

1 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια καθίσµατος για το γραφείο του 
∆/ντη της Β΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1711 

      330,00 

2 ∆α̟άνη για τον ψεκασµό ελαιοδέντρων  για την κατα̟ολέµηση 
του δάκου της ελιάς έτους 2013  ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0873 

602.100,72 

3 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια εντοµοκτόνων φαρµάκων για τις 
ανάγκες του ̟ρογράµµατος ∆ακοκτονίας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1643 

  74.015,00 

4 ∆α̟άνη για α̟όσυρση ληγµένων και α̟αγορευµένων φαρµάκων 
δακοκτονίας  ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0873 

  29.939,68 

5 ∆α̟άνη για «Συνδροµητικές υ̟ηρεσίες ενηµέρωσης 
Πολεοδοµικής και Κατασκευαστικής Νοµοθεσίας για το έτος 
2014» ̟ου αφορούν συνδροµή DVD ∆οµικής Ενηµέρωσης. 
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ΕΦ 01073 ΚΑΕ 
0899 

585,48 

 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1515 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
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139299/5529/4-12-2013 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. διάθεση ̟οσού 153,75 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0841, για 
δηµοσίευση ̟ερίληψης διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων 
και δεµάτων, 
2. διάθεση των ̟αρακάτω ̟οσών, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1729, για την 
̟ροµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού – ψηφιακού µηχανισµού σήµανσης καρτών, 
ως εξής: α) ̟οσού 1.082,40 € µε Φ.Π.Α. στην ∆/νση Α/θµιας Εκ̟αίδευσης και β) ̟οσού 
1.082,40 € µε Φ.Π.Α. στην ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, 
3. διάθεση ̟οσού 29,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το ΤΜΑ 8023 (µηχανάκι) της Π.Ε Εύβοιας, 
4. διάθεση ̟οσού 135,30 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0823, για 
υ̟ηρεσίες courier µηνός Νοεµβρίου 2013,  
5. διάθεση ̟οσού 3.027,04 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0892, ως 
ε̟ιδικασθείσα δα̟άνη, σύµφωνα µε την υ̟. αριθµ. 493/2011 α̟όφαση του 2ου 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (τελεσιδικία) (Έγγρ. 122018/4570/2-
12-13 τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας),   
6. διάθεση ̟οσών 70,00 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) και 495,00 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321), α̟ό 
την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης 
και ε̟ισκευής για τα ΚΗΥ 6250, ΚΗΙ 8850, ΚΗΥ 6249, ΚΗΙ 5261 οχήµατα της Π.Ε 
Εύβοιας,  
7. διάθεση ̟οσών 885,60 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) και 1.359,20 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321), 
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών 
συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΚΗΗ 6117 όχηµα (εκχιονιστικό – χορτ/̟τικό) της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 133709/5864/25-11-13, 133708/5863/25-11-13 ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων), 
8. διάθεση ̟οσών: α) 27,60 € - υ̟ηρεσίες Καρύστου, β) 226,92 € - υ̟ηρεσίες Αλιβερίου,  
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0823, για την ̟ληρωµή ταχυδροµικών τελών 
µηνός Οκτωβρίου 2013,  
9. διάθεση ̟οσού 184,50 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0841, για 
δηµοσίευση µελέτης ̟εριβαλλοντικών ε̟ι̟τώσεων για τη «Μελέτη διευθέτησης 
χειµάρρου Αλιβερίου», 
10. διάθεση ̟οσού 1.440,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0892, για έξοδα 
δικαστικής για τις υ̟. αριθµ. 05/2012  και  06/2012 α̟οφάσεις Μονοµελούς Εφετείου 
Ευβοίας (Σχετ.: Η υ̟. αριθµ. 1013/27-8-13 θέµα 35, α/α 3 α̟όφαση Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής), 
11. διάθεση ̟οσού 497,17 €, α̟ό την  ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά 
τµ. Κτηνιατρικής µηνών Ιουλίου – Νοεµβρίου 2013 (Έγγρ. 16162/29-11-13 τµ 
Κτηνιατρικής), 
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12. διάθεση ̟οσού 88,72 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1111, για 
̟ροµήθεια (εκτός διαγωνισµού) εννέα σφραγίδων της ∆/νσης Μεταφορών & 
Ε̟ικοινωνιών,  
13. διάθεση ̟οσών 46,80 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0869) και 203,50 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1329), α̟ό 
την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης 
και ε̟ισκευής ενός φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος µάρκας Konica 7222 της ∆/νσης 
∆/θµιας Εκ̟αίδευσης,  
14. διάθεση ̟οσού 700,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0845, για κάλυψη 
αναγκών εθιµοτυ̟ίας και δηµοσίων σχέσεων (είδη ζαχαρο̟λαστείου για ̟ροσφορά 
στους ε̟ισκέ̟τες της Π.Ε Εύβοιας) κατά την ̟ερίοδο των γιορτών Χριστουγέννων, 
Πρωτοχρονιάς, Θεοφανείων. 
   
Β. ∆εν εγκρίνει την δα̟άνη µε α/α 11 ̟ου αναγράφεται στην υ̟’ αριθµ. 
139299/5529/4-12-2013 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
και αφορά στην ̟ληρωµή ̟ροστίµου για ̟αράνοµο ̟αρκάρισµα στις 2-11-2011 του υ̟΄ 
αριθµ. ΚΗΗ 4805 αυτοκινήτου της Π.Ε Εύβοιας, µε την αιτιολογία ότι τέτοιου είδους 
δα̟άνες δεν ̟ληρώνονται α̟ό την Υ̟ηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. 
 
Γ. ∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 1184/14-10-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 29/2013, θέµα 32ο, 
α/α 27), ως ̟ρος το ̟οσό, α̟ό το εσφαλµένο «548,49 €», στο ορθό «566,28 €» 
(οδοι̟ορικά γραφείου Κτηνιατρικής Καρύστου). 

 
  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1516 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
139304/5530/4-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει την ̟αρακάτω δα̟άνη ̟ου ̟ρόκειται να γίνει και υ̟άρχει η σχετική 
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
- ̟οσού 25.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9459, για ̟ροµήθεια 
̟ετρελαιοκίνητου, κατό̟ιν αιτήµατος των µελών της ε̟ιτρο̟ής, οχήµατος µεικτής 
χρήσης 4*4 (µεταφορά ̟ροσω̟ικού και µεταφορά φορτίου) για τις ανάγκες του Τ.Σ.Ε 
της ∆.Τ.Ε. Π.Ε Εύβοιας.  
  

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1517 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
139310/5531/4-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

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

1 3η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
« Περιβαλλοντική µελέτη 
για την ̟ροστασία της 
̟εριοχής του 
υδροβιότο̟ου της λίµνης 
∆ύστου εντός των 
∆ιοικητιών ορίων του 
∆ήµου ∆υς΄τιων Ν. 
Εύβοιας»  

ENVIROPLAN Α.Ε – 
ΚΑΪΜΑΚΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

6.638,25 9459 

2       Οφειλές α̟ό εκτελεσθείσες εργασίες, ληξι̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις, δικαστικές    
α̟οφάσεις κλ̟ του ̟ρογράµµατος ΣΑΕΠ 066-Π∆Ε 

2.1 1ος λογ/σµός του έργου: 
«Ε̟ισκευή µαντρότοιχου 
και αντικατάσταση 
κιγκλιδωµάτων αυλείου 
χώρου ∆.Σ Τριάδος» 

ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

44.828,47 9459 

2.2 1ος λογ/σµός του έργου: 
«Ε̟ισκευή ̟ερίφραξης 
αυλείου χώρου ∆.Σ 
Αλµυρο̟οτάµου» 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΩΤΕΡΗ - 
ΚΟΥΛΙΑΚΗ 

19.499,99 9459 

2.3 1ος λογ/σµός του έργου: 
«Ε̟ισκευές ∆.Σ Οχθωνιάς» 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΜΥΩΤΕΡΗ - 
ΚΟΥΛΪΑΚΗ 

21.454,30 9459 

2.4 2ος λογ/σµός του έργου: 
«Ε̟ισκευές ∆.Σ Οχθωνιάς» 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΜΥΩΤΕΡΗ - 
ΚΟΥΛΪΑΚΗ 

1.175,72 9459 

2.5 1ος λογ/σµός του έργου: 
«Συµ̟ληρωµατικές 
εργασίες στο ∆.Σ 
Αιδηψού» 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 17.960,82 9459 

2.6 1ος λογ/σµός του έργου: 
«Ε̟ισκευές κτιρίου ∆.Σ 
Βιτάλων» 

ΓΡΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19.547,33 9459 

 
2. Ανα̟έµ̟ει την δα̟άνη ̟ου αναγράφεται στην υ̟’ αριθµ. 139310/5531/4-12-2013 
εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας µε α/α 3 και αφορά 
στην 30η ̟ιστο̟οίηση του έργου: «Ανέγερση ∆ιοικητηρίου Ν.Α Εύβοιας – τόκοι 
υ̟ερηµερίας», ̟οσού 120.593,13 €, στην αρµόδια υ̟ηρεσία, ̟ροκειµένου να δοθούν 
̟εραιτέρω διευκρινίσεις. 
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  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1518 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, για το οικ. έτος 2014, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
    Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον Πρόεδρο 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την   
ανάθεση του έργου της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων των 
υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4214/4-12-2013 
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: 
α) την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του 
έργου της συντήρησης των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων ̟ου 
στεγάζονται οι υ̟ηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας στη Λιβαδειά, Θήβα, Αλίαρτο, 
̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή, 
β) την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, 
σύµφωνα   µε το συνηµµένο σχέδιο, 
γ) την δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α., για την ανάθεση του 
εν λόγω έργου µε χρονική διάρκεια δέκα (10) µηνών α̟ό την υ̟ογραφή της σχετικής 
σύµβασης, µετά α̟ό διενέργεια του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, σε 
βάρος των εγγεγραµµένων ̟ιστώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας του Π/Υ οικονοµικού έτους 2014 στον Ε.Φ 073  ΚΑΕ 
851. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή διενέργειας, αξιολόγησης 
των α̟οτελεσµάτων των τακτικών διαγωνισµών και των διαδικασιών 
δια̟ραγµάτευσης για ̟ροµήθειες ή αναθέσεις εργασιών των υ̟ηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ̟ου συγκροτήθηκε µε την αριθµ.394/16.4.2013 
α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “δεν θα δώσει θετική ψήφο, εάν ̟ροηγουµένως δεν 
̟αραληφθεί κανονικά το ∆ιοικητήριο Λιβαδειάς”. 
  

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1519 
 
ΘΕΜΑ 41ο: ∆ιόρθωση της υ̟’αριθµ. 1416/25-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης - διάθεσης 
̟ίστωσης για εξόφληση λογαριασµoύ έργου, α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. 
Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
139467/4727/4-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
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̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 1416/25-11-2013 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης δα̟άνης - 
διάθεσης ̟ίστωσης για εξόφληση του ̟αρακάτω λογαριασµoύ έργου, α̟ό ̟ιστώσεις 
Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως ̟ρος τον ΚΑΕ, α̟ό το εσφαλµένο «ΚΑΕ 
9771.0000» στο ορθό «ΚΑΕ 9779.0000», ως εξής: 
  
Α/Α Τίτλος έργου Ανάδοχος Ποσό Κ.Α.Ε 

1. 4η εντολή 
«Ολοκλήρωση τµήµατος 
δρόµου Καστανιά - 
Νεοχώρι» 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 6.794,59 9779000 

 ΣΥΝΟΛΟ  6.794,59  

 
Η ανωτέρω δα̟άνη, συνολικού ̟οσού 6.794,59 ευρώ, θα καλυφθεί α̟ό ̟ιστώσεις του 
Ε.Φ. 01.071 και ΚΑΕ εξόδων 9779.0000. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1520 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 760/3-12-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα  
Εγκρίνει τις µετακινήσεις του Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου Καραµ̟ά, ως εξής: 

1. Στις 01-11-2013 στα Άγραφα Ευρυτανίας (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
2. Στις 04-11-2013 στην Αθήνα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
3. Στις 08-11-2013 στην Λάρισα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι) 
4. Στις 15-11-2013 στην Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι-συνεδρίαση Περιφερειακού 

Συµβουλίου) 
5. Στις 26-11-2013 στην Αθήνα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1521 
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Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων θεµάτων λύεται 
η ̟αρούσα συνεδρίαση. Το ̟ρακτικό συντάχθηκε και υ̟ογράφεται α̟ό τα 
̟αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Γεώργιος Μουλκιώτης     Παναγιώτης Παρχαρίδης    Ι̟̟ολύτη  Μ̟αλκούρα  

Περικλής Καραΐσκος 
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 
Θωµάς Τουσιάδης 

    Γεώργιος Ζιώγας 
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