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Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 24 Σε̟τεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 ̟.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, µετά α̟ό την υ̟΄ αριθµ. 1556/19-9-2013 ̟ρόσκληση του Προέδρου αυτής, ̟ου 
ε̟ιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για 
να α̟οφασίσει ε̟ί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικών 26/4-9-2013 και 27/17-9-2013, της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εκτέλεση 
εργασιών ̟λήρους κατασκευής της οδού Ιστιαίας – Βουτά α̟ό χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 
5+112». 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (υ̟όθεση Αθηνάς & Αναστασίου Πα̟αθωµά), Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (υ̟όθεση ∆ηµούλας Σκρα̟αλιώρη – Καραδήµα κ.α.), 
Π.Ε. Βοιωτίας.  
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (έφεση Παναγιώτη Χολέβα), Π.Ε. Βοιωτίας.  
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Προµήθεια λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων για την 
εκτέλεση εργασιών οριζόντιας οροσήµανσης του εθνικού - ε̟αρχιακού οδικού δικτύου 
του νοµού Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Σήµανση οδικού 
δικτύου Βορ. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Προυσός – Αρα̟οκέφαλα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης του έργου: «Μελέτη ανάδειξης βυζαντινών – µεταβυζαντινών µνηµείων 
Νοµού», Π.Ε Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 102.000,00 € µε  Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση Π.Ε.Ο. Λαµίας  - Αθηνών», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης 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 12ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια µε ζωοτροφές 
των ̟υρό̟ληκτων κτηνοτρόφων της Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός ∆οµνίστα – Ρόσκα – 
Πάντα Βρέχει - όρια νοµού – Ν.Α. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 9.000.000,00 € µε             
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση κατανοµής της ε̟ιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών 
δα̟ανών των Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της αριθµ. 101038/4060/3-9-2013 α̟όφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας για τη «Μεταφορά µαθητών ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Π.Ε. Εύβοιας κατά 
το διάστηµα 4-9-2013 µέχρι 10-9-2013 της εξεταστικής Περιόδου Σε̟τεµβρίου 2013». 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση τευχών ανοιχτής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: 
«Τοίχος αντιστήριξης στην Ε.Ο. Γραβιάς Άµφισσας θέση “Αη Λιώσα”», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της εργασίας (̟αροχής υ̟ηρεσίας): 
«Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήµατος Ενηµέρωσης Καιρικών Συνθηκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας». 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού 
και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε̟αρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 94.500,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Α̟οκατάσταση τεχνικού 
στην ̟εριοχή του ∆ήµου Αµφίκλειας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», 
Π.Ε. Εύβοιας (εξ΄ αναβολής). 
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ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση 
ε̟αρχιακού δρόµου Χανίων – Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 185.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ε̟αναλη̟τικής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικών αξόνων Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.018.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και Παραλαβής του 
έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το 
έτος 2013». 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας της µελέτης: «Βελτίωση ε̟έκτασης 
ε̟αρχιακής οδού α̟ό Ν.Ε.Ο. – Κλήµα – Κάµ̟ο – Ε̟αρχιακή οδό Τείχιο Ποτιδάνεια», 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Λήψη νέας α̟όφασης σχετικά µε την ανάθεση του έργου: «Ανέγερση και 
εξο̟λισµός ̟ολιτιστικού ̟νευµατικού κέντρου Ιεράς Μητρό̟ολης Χαλκίδας», Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.700.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «∆ρόµος Σαρκίνη – Καταβόθρα 
Ν.Α. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Παλαιοκατούνα – Βούλ̟η – Ληµέρι και ̟ρος Γέφυρα 
Τατάρνας», Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟αράτασης της σύµβασης για την ε̟ιτό̟ια υ̟οστήριξη των 
εφαρµογών του BACK OFFICE και των Κάθετων ∆ράσεων, για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση κατασκευαστικής κοινο̟ραξίας µεταξύ της αναδόχου εταιρείας 
«ΜΙΝΑΒΡΑ TEXNIKH A.E.» του έργου: «Ε̟είγουσα α̟οκατάσταση αστοχιών στα 
̟ρανή του ε̟αρχιακού δρόµου Μοναστηρακίου - Μανάγουλης του ∆ήµου Ευ̟αλίου», 
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.392.000,00 € µε Φ.Π.Α., και της εργολη̟τικής 
ε̟ιχείρησης «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ∆ΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».   
 
ΘΕΜΑ 30ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 843/18-7-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως τριµηνιαίας έκθεσης A’ εξαµήνου, έτους 2013, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο δωρεάν ̟ρόγραµµα εκµάθησης κολύµβησης και 
υδατοσφαίρισης της Ναυταθλητικής Ένωσης Λαµίας. 
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για την υλο̟οίηση της εργασίας 
(̟αροχής υ̟ηρεσίας): «Τεχνικός Σύµβουλος για τη σύσταση Αγροδιατροφικής 
Σύµ̟ραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού  ̟ίνακα  και  1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης της 
µελέτης του έργου: «Μελέτη ανάδειξης και ανά̟λασης Ιστορικών - Αρχαιολογικών 
Χώρων του νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού 
αγωγού στο Τ.Κ. Βαρδατών», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Βελτίωση ελιγµών στο Ε̟αρχιακό 
δίκτυο στο Τ.Κ. Κρικέλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
(εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση 9ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Μ̟αγασάκι – Φιδάκια», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 
€ µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 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 41ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00€ µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Προυσός - Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
70.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Εγκρίσεις δα̟ανών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας (αγωγή Τριανταφύλλου Λουκά του 
Νικολάου κ.α.), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ανακο̟ής σε διαταγή ̟ληρωµής της 

εταιρείας Q&R Πληροφοριακά Συστήµατα για το έργο «Ολοκληρωµένα 
Πληροφοριακά Συστήµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΟΠΣΝΑ)», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για την συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στις 
̟ολιτιστικές εκδηλώσεις «Ιωνικές Μέρες Πολιτισµού και Παράδοσης» ̟ου διοργανώνει η 
Ένωση Μικρασιατών Θήβας. 
 

ΘΕΜΑ 53ο: Εξέταση ένστασης – διαµαρτυρίας & ̟ροσφυγής της εταιρείας “Μωραΐτης 
& ΣΙΑ ΕΠΕ” - έγκριση ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων και 
̟ροσφυγών, στα ̟λαίσια του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια και εγκατάσταση εξο̟λισµού για τις ανάγκες ̟ιστο̟οίησης κατά ISO 9001: 
2008 του ∆ηµόσιου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 57.933,00 €, µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης 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 55ο: Ανάκληση της αριθµ. 766/8-7-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής – 
έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας (̟αροχή 
υ̟ηρεσίας): «Άρση Κατολισθητικής ε̟ικινδυνότητας στην ̟εριοχή Τιθορέας ∆ήµου 
Αµφίκλειας – Ελάτειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 56ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για νοµική στήριξη τεχνικού υ̟αλλήλου στο 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Λαµίας (υ̟όθεση ∆ηµητρίου Αγγελέτου). 
 
ΘΕΜΑ 57ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για νοµική στήριξη τεχνικού υ̟αλλήλου στο 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Λαµίας (υ̟όθεση Ευάγγελου Ε̟ισκό̟ου). 
 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
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ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Γλύφας – Φανός Ν.Α. 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.800.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 34/28-2-2011 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής - εκ νέου έγκριση διορθωµένου ̟ρωτοκόλλου ̟ροσωρινής και οριστικής 
̟αραλαβής ̟ου αφορά τον ε̟ανακαθορισµό της α̟οζηµίωσης θετικών ζηµιών λόγω 
διάλυσης της σύµβασης του  έργου: «Κατασκευή τεχνικού στο Στιλιόρεµµα – ∆.∆ Στίλιας 
– ∆. Λιδορικίου», Π.Ε. Φωκίδας.   
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση 
βλαβών στον οδικό άξονα Βίνιανη – ∆άφνη – Μαυροµάτα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 63ο: Εγκρίσεις δα̟ανών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτο̟οιητικού Πίνακα Εργασιών 
του έργου: «Ολοκλήρωση ̟εριβάλλοντος χώρου δηµοτικού σχολείου Αχινού», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση ̟αράτασης συνολικού χρόνου εκ̟όνησης της µελέτης: 
«Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου,  ∆.∆. Λυγαριάς του ∆ήµου Λαµιέων», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµωµένης  αµοιβής 159.896,61 χωρίς Φ.Π.Α..  
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Αθανάσιος Μ̟ουραντάς, Παναγιώτης Παρχαρίδης,  Περικλής 
Καραΐσκος, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Αναστάσιος Χρονάς, Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος, 
Θωµάς Τουσιάδης και Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεώργιου 
Πα̟αργύρη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά 
µέλη Γεώργιος Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε, ως ανωτέρω, και Γεώργιος 
Μ̟αντούνας, καθώς και το ανα̟ληρωµατικό µέλος αυτού. 
Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Αθανάσιος 
Μ̟ουραντάς 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,  
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3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, και οι εισηγητές: 
4. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
5. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
Ύστερα α̟ό αίτηµα της ̟λειοψηφίας των µελών της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κλήθηκε 
και ̟αραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Αντι̟εριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας, κ. Θωµάς 
Στάϊκος, ̟ροκειµένου να ενηµερώσει άµεσα την Ε̟ιτρο̟ή για τις εξελίξεις σχετικά µε 
την διευθέτηση των ̟ληρωµών των εργαζοµένων, αλλά και των Περιφερειακών 
Συµβούλων της Στερεάς Ελλάδας.  
Μετά την α̟οχώρηση του κ. Αντι̟εριφερειάρχη και, αφού διενεργήθηκε ψηφοφορία 
µεταξύ των µελών της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε την ̟ραγµατο̟οίηση ή µη 
της σηµερινής συνεδρίασης, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, σε ένδειξη καλής θέλησης, 
αναγνωρίζοντας τις λειτουργικές ανάγκες της Περιφέρειας και λαµβάνοντας υ̟όψη τις 
δεσµεύσεις του Υ̟ουργείου Οικονοµικών  

 
 α̟οφάσισε κατά ̟λειοψηφία  

να συνεδριάσει, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν λυθεί το θέµα εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος θα αναστείλει τη λειτουργία της. 
Μειοψήφισαν ο κ. Περικλής Καραΐσκος, ο ο̟οίος ζήτησε να µην γίνει η συνεδρίαση 
µέχρι ωσότου υ̟άρξει χρονική δέσµευση α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµικών και ο κ. 
Θωµάς Τουσιάδης, µε την αιτιολογία ότι δεν έχει καµιά εµ̟ιστοσύνη στις δεσµεύσεις 
του Υ̟ουργείου. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1070 
 
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ρακτική άσκηση σ̟ουδαστών ΤΕΙ 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην διεξαγωγή  του ∆ιεθνούς Λογοτεχνικού ∆ιαγωνισµού Ζωοφιλίας του 
Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δα̟άνης και έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος 
̟ρο̟ληρωµής για δράσεις της Π.Ε. Εύβοιας στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 
τουριστικής ̟ροβολής 2013. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής για τις 
ανάγκες του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ 2013, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας σε ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων  για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
172.572,50 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 1040/4-9-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί διορισµού δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Άµφισσας (Π.Ε. Φωκίδας).  
 
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και 
α̟οφάσισε τα ̟αρα̟άνω θέµατα να συζητηθούν ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1071 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ρακτική άσκηση σ̟ουδαστών ΤΕΙ 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3229/19-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την ακόλουθη δα̟άνη για την ̟ρακτική άσκηση δύο (2) σ̟ουδαστών ΤΕΙ στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας για το χρονικό διάστηµα α̟ό 1-10-2013 έως 31-12-
2013, σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 
 

∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΤΕΙ (Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) 
Φορέας ΚΑΕ Ποσό 

073 0385 1056,48 € 
073 0355     60,66 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1072 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3438/23-9-2013 
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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την διάθεση ̟ιστώσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών (ανάληψη υ̟οχρεώσεων – 
δέσµευσης ̟ιστώσεων) ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή 
̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, ως εξής: 
 
1) ̟οσού  480,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
881, για τέλος συµµετοχής για την ̟αρακολούθηση υ̟οχρεωτικών σεµιναρίων τεχνικών 
διευθυντών ∆ηµοσίων ΚΤΕΟ για ADR και ATP (βυτία και ψυγεία), της Προϊσταµένης 
ΚΤΕΟ Βοιωτίας κ. Πετρουνάκου ∆ήµητρας, για την ετήσια υ̟οχρεωτικά ανανέωση 
κωδικού ΚΤΕΟ (Έγγραφο ΚΤΕΟ Αλιάρτου 152/20-9-2013), 

2) ̟οσού  246,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
881, για κόστος εξέτασης στο ΕΜΠ του Τεχνικού ∆ιευθυντή του ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ κ. Πετρουνάκου ∆ήµητρας για την ανανέωση κωδικού για ADR και ATP 
(βυτία και ψυγεία) (Έγγραφο ΚΤΕΟ Αλιάρτου 153/20-9-2013), 

3) ̟οσού 140.000,00€, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 2713, για ̟ληρωµή ε̟ιδόµατος 
νεφρο̟αθών και µεταµοσχευµένων στην ΠΕ Βοιωτίας για το δίµηνο Σε̟τεµβρίου-
Οκτωβρίου 2013, σε 184 άτοµα. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1073 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4809/30-8-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, ̟οσού 185.000,00 €, σε 
βάρος του Ε.Φ 01073,  ΚΑΕ 1511, στο όνοµα του υ̟ολόγου Μακρή Ιωάννη, υ̟αλλήλου 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας υγρών καυσίµων 
κίνησης όλων των οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας . 
Ηµεροµηνία λήξεως του ̟αρα̟άνω χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής ορίζεται η 
31-12-2013. Στον ̟ροαναφερόµενο ΚΑΕ υ̟άρχει εγγεγραµµένη ̟ίστωση στον Π/Υ του 
2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1074 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην διοργάνωση  του ∆ιεθνούς Λογοτεχνικού ∆ιαγωνισµού Ζωοφιλίας του 
Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. (οικ.) 
107418/1029/20-9-2013 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 
̟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 
Εγκρίνει τη δα̟άνη 74,00 €, για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
διεξαγωγή του ∆ιεθνούς Λογοτεχνικού ∆ιαγωνισµού Ζωοφιλίας (̟οίησης, διηγήµατος 
& αφηγήµατος) ̟ου διοργανώνει ο Φιλοζωικός Σύλλογος Φθιώτιδας στην Λαµία, στις  5  
Οκτωβρίου 2013, µε σκο̟ό την ̟ολιτιστική ανά̟τυξη του τό̟ου µέσω ψηφιακής 
έκδοσης βιβλίου κοσµηµένου µε ̟ίνακες – σκίτσα καταξιωµένων εικαστικών του είδους, 
καθώς ε̟ίσης και την ̟ροβολή της ̟εριοχής µας στις σ̟ουδαιότερες λογοτεχνικές 
ιστοσελίδες του διαδικτύου.   
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1075 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δα̟άνης και έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος 
̟ρο̟ληρωµής για δράσεις της Π.Ε. Εύβοιας στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος 
τουριστικής ̟ροβολής 2013. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./23-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Ανά̟τυξης 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 στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος τουριστικής ̟ροβολής 2013 της Π.Ε. Εύβοιας: 
1. τη δα̟άνη ύψους 861,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την ̟ροβολή της 
Π.Ε. Εύβοιας µε δύο σελίδες καταχώρησης (µία ελληνικά και µία αγγλικά) στην νέα 
ετήσια έκδοση, έντυ̟η και ψηφιακή του τουριστικού οδηγού HELLENIC SUN 
EDITIONS µε τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού για το 2014, καθώς και τη συµµετοχή 
στα site www.alternativegreece.gr και www.alternativegreece.com και ίδια ̟αρουσία 
στο τουριστικό site www.helsun.gr στην ενότητα ALTERNATIVE TOURISM µε link και 
στα 3 στην ιστοσελίδα της Εύβοιας,  
2. το ̟οσό των 5.000 € και την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, ισό̟οσης 
αξίας,  στο όνοµα του υ̟αλλήλου της ∆/νσης Ανά̟τυξης  Πέ̟̟α  Νικολάου, ως εξής: 
α) σε συνεργασία µε το γραφείο του ΕΟΤ Ρουµανίας η Π.Ε. Εύβοιας εντός του 
Οκτωβρίου θα  φιλοξενήσει τηλεο̟τικό συνεργείο α̟ό Ρουµάνικο τηλεο̟τικό κανάλι, 
το ο̟οίο θα βιντεοσκο̟ήσει την Εύβοια και τη Σκύρο. Η Π.Ε. Εύβοιας καλείται να 
καλύψει την ενοικίαση ΙΧ, βενζίνες, µεταφορές, διαµονή, διατροφή, ξεναγήσεις, 
αναµνηστικά,  δώρα κ.λ.̟., συνολικού κόστους 1.000 € µε ΦΠΑ,  
β) εντός του Οκτωβρίου και σε συνεργασία µε το γραφείο του ΕΟΤ Ολλανδίας και 
Βελγίου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν στις Βρυξέλλες και το Άµστερνταµ αντίστοιχα 
̟αρουσιάσεις της Εύβοιας σε τουριστικούς ̟ράκτορες και τουριστικά γραφεία. Το 
κόστος για µετακινήσεις, διαµονή των εκ̟ροσώ̟ων της Π.Ε. Εύβοιας και της 
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, οδοι̟ορικά, µεταφορά των εντύ̟ων και άλλου υλικού και τη 
διοργάνωση δύο κοκτέιλ, ένα στις Βρυξέλλες και ένα στο Άµστερνταµ για τους 
τουριστικούς ̟ράκτορες, ανέρχεται στο ̟οσό των 4.000 € 
Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Αναστάσιος Χρονάς, Κωνσταντίνος ∆ασκαλό̟ουλος 
και Περικλής Καραΐσκος, µε την αιτιολογία ότι “̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ένα κοινό ̟ρόγραµµα 
τουριστικής ̟ροβολής και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να ̟ροβάλλεται ενιαία”. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΗ-ΘΥΘ
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1076 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής για τις 
ανάγκες του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ 2013, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./23-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 

Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, αξίας 10.000 €, στο όνοµα 
του υ̟αλλήλου Νικολάου Πέ̟̟α, για τις άµεσες ανάγκες του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ 
2013, Π.Ε. Εύβοιας, (µέρος της αµοιβής καλλιτεχνικού διευθυντή, εκτυ̟ώσεις, banners, 
διαφηµιστικά, ενοικίαση µηχανηµάτων ̟ροβολής, γραφιστικά, ̟αραγωγή σ̟οτς κλ̟). 
Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Αναστάσιος Χρονάς και Περικλής Καραΐσκος, ο ο̟οίος 
δήλωσε ότι “υ̟άρχει ζήτηµα ̟ροτεραιότητας αναγκών στην σηµερινή τραγική συγκυρία και 
µάλιστα στην Π.Ε. Εύβοιας ̟ου η ανεργία και η φτωχο̟οίηση των ̟ολιτών καλύ̟τει σε ̟οσοστό 
̟έραν του 60%. Η συµµετοχή στο Φεστιβάλ και µάλιστα µε ολικό ̟οσό 100.000,00 € είναι 
υ̟ερβολική και ̟ροκλητική”. ∆ήλωσε, τέλος, ότι” συµφωνεί µε ένα συνολικό ̟οσό 5.000,00 €”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1077 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας σε ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2374/23-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας – Τµήµα Κοινωνικής 
Αλληλλεγύης Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 

Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 2.000,00 € µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας στις ̟ολιτιστικές - αθλητικές εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει ο 
Αθλητικός Κολυµβητικός Όµιλος Λιβαδειάς (ΑΚΟ Λιβαδειάς), στις 29 Σε̟τεµβρίου 
2013 στη Λιβαδειά.  
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ΚΑΠ-Π∆Ε (ΣΑΕΠ 
066), έτους 2013, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις». 
Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει συνολικά στο ̟οσό των 8.850,00 €, εκ 
των ο̟οίων η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις ̟αρακάτω δα̟άνες: 
 

1. Μικροφωνική  (µέρος δα̟άνης)    600,00  € 
2. ∆ι̟λώµατα & Αναµνηστικά     600,00  € 
3. Κύ̟ελλα       500,00  € 
4.  Μετάλλια      300,00  € 

                                           Σύνολο:    2.000,00 € 

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΗ-ΘΥΘ
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Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1078 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων  για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της  Π.Ε. 
Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
172.572,50 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 3477/24-9-
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 13-9-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµoύ για την «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 172.572,50 € µε Φ.Π.Α., ̟ου 
αφορά στην α̟οσφράγιση και στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υ̟οψηφίων 
αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού: 
α) για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Βοιωτίας µε έδρα τη Λιβαδειά και των Ν.Π.∆.∆. µε έδρα τη Λιβαδειά και Παραλία 
∆ιστόµου στον Αθανάσιο Σωτηρό̟ουλο, ο ο̟οίος ̟ροσέφερε: 
i. το ̟ετρέλαιο θέρµανσης µε έκ̟τωση 1% ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής 
ii. το ̟ετρέλαιο κίνησης µε έκ̟τωση  1% ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής 
iii. τη βενζίνη αµόλυβδη µε έκ̟τωση 1% ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής 
β) για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Βοιωτίας µε έδρα τη Θήβα, Αλίαρτο και των Ν.Π.∆.∆. µε έδρα τη Θήβα στους Αθανάσιο 
Κο̟ανά - Χαρ. Καλλή Ο.Ε., οι ο̟οίοι ̟ροσέφεραν: 
i. το ̟ετρέλαιο θέρµανσης µε έκ̟τωση 0,50%  ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής  
ii. το ̟ετρέλαιο κίνησης µε έκ̟τωση 0,50%  ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής  
iii. τη βενζίνη αµόλυβδη µε έκ̟τωση 0,50%  ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής. 
Για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων των Ν.Π.∆.∆. µε έδρα τα Οινόφυτα (̟ίνακας 7) 
ισχύει η υ̟΄αριθµ. 1024/27-8-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1079 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 1040/4-9-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί διορισµού δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Άµφισσας (Π.Ε. Φωκίδας).  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./24-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΗ-ΘΥΘ
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Τρο̟ο̟οιεί την υ̟΄αριθµ. 1040/4-9-2013 α̟όφασή της, ̟ου αφορά στον διορισµό της 
δικηγόρου Άµφισσας, κ. Παναγιώτας Κασούτσα, για α̟όκρουση της ̟ροσφυγής – 
αγωγής ̟ου άσκησε ο Ευάγγελος Κάντζος κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ∆ΕΣΕ 
Λαµίας, ως ̟ρος τον ̟ληρεξούσιο δικηγόρο ̟ου θα ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Άµφισσας στη δικάσιµο της 26-9-2013 ή σε κάθε µετ΄ αναβολή ορισθείσα 
για την εκδίκαση της ανωτέρω υ̟όθεσης, λόγω µη α̟οδοχής του διορισµού της 
̟ροαναφερόµενης δικηγόρου, η ο̟οία αντικαθίσταται α̟ό τον κ. Νικόλαο 
Αναγνωστό̟ουλο.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1080 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικών 26/4-9-2013 και 27/17-9-2013, της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 26/4-9-2013 και 27/17-9-2013 ̟ρακτικά 
συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1081 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εκτέλεση 
εργασιών ̟λήρους κατασκευής της οδού Ιστιαίας – Βουτά α̟ό χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 
5+112». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 75648/3346/3-
9-2013 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 τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εκτέλεση εργασιών 
̟λήρους κατασκευής της οδού Ιστιαίας – Βουτά α̟ό χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+112», 
αναδόχου εργολη̟τικής εταιρείας «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ», συνολικής δα̟άνης 2.020.900,25 €, 
εκ των ο̟οίων 1.706.834,23 € για εργασίες και 314.066,02 € για Φ.Π.Α., δηλαδή σε 
υ̟έρβαση κατά 33.843,33 € α̟ό τον εγκεκριµένο 2ο Α.Π.Ε. και τη συµβατική δα̟άνη 
του έργου, για τους λόγους ̟ου αναλυτικά αναγράφονται στην εισήγηση της 
υ̟ηρεσίας.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1082 

 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (υ̟όθεση Αθηνάς & Αναστασίου Πα̟αθωµά), Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2691/29-8-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΗ-ΘΥΘ
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την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να ζητηθεί η γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1083 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (υ̟όθεση ∆ηµούλας Σκρα̟αλιώρη – Καραδήµα κ.α.), 
Π.Ε. Βοιωτίας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 3106/29-8-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Θηβών κ. Κωνσταντίνο Χαλβατζή (οδ. Π. ∆ράκου 18, Τ.Κ. 32200), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
Πειραιά, στην δικάσιµο της 8-10-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, για συζήτηση 
της α̟ό 16-12-2009 εφέσεως της ̟ρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας κατά των 
∆ηµούλας Σκρα̟αλιώρη – Καραδήµα κ.α. (συνολικά 20 εναγόντων) και της αριθµ. 
220/2009 α̟όφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς ̟ερί καταβολής 
ε̟ιδοµάτων, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται για την υ̟εράσ̟ιση των 
υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς και ζήτησε “να καταβληθούν τα αιτούµενα ε̟ιδόµατα, 
σύµφωνα µε την ̟ρωτόδικη α̟όφαση”. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1084 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (έφεση Παναγιώτη Χολέβα), Π.Ε. Βοιωτίας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 3107/29-
8-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Θηβών κ. Κωνσταντίνο Χαλβαντζή, (οδ. Π. ∆ράκου 18, Τ.Κ. 32200), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
Πειραιά, στη δικάσιµο της 10-10-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε σκο̟ό να 
α̟οκρούσει την α̟ό 13-12-2002 έφεση του Παναγιώτη Χολέβα και την αριθµ. 161/2002 
α̟όφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς ̟ου αφορά α̟οζηµίωση α̟ό 
α̟αλλοτρίωση, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται για την υ̟εράσ̟ιση των 
υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».  

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΗ-ΘΥΘ
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Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1085 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Προµήθεια λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων για την 
εκτέλεση εργασιών οριζόντιας οροσήµανσης του εθνικού - ε̟αρχιακού οδικού δικτύου 
του νοµού Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2102/3-9-2013 
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 27-8-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του 
έργου: «Προµήθεια λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων για 
την εκτέλεση εργασιών οριζόντιας οροσήµανσης του εθνικού - ε̟αρχιακού οδικού 
δικτύου του νοµού Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών ̟ροσφορών των 
υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε για το λευκό ακρυλικό χρώµα 
διαγράµµισης τιµή µονάδας ανά kgr χωρίς τον Φ.Π.Α. 1,75 (€) και για τα 
υαλοσφαιρίδια τιµή µονάδας ανά kgr χωρίς τον Φ.Π.Α. 0,70 (€). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1086 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Σήµανση οδικού 
δικτύου Βορ. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
100828/4747/Φ.ΕΡΓΟΥ/2-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1/25-7-2013, 1α/23-8-2013 και 2/30-8-2013 ̟ρακτικά της 
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Σήµανση οδικού δικτύου Βορ. Εύβοιας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € 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 δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Κ. ΜΑΪ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τριάντα ̟έντε τοις 
εκατό (35%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1087 
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Προυσός – Αρα̟οκέφαλα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
120.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2103/3-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1/23-7-2013 και 1α/27-8-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Προυσός – Αρα̟οκέφαλα», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € 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 δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση: «ΤΡΑΝΤΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση οκτώ 
τοις εκατό (8%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1088 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης του έργου: «Μελέτη ανάδειξης βυζαντινών – µεταβυζαντινών µνηµείων 
Νοµού», Π.Ε Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 102.000,00 € µε  Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
100699/9303/3-9-2013 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 ̟ρακτικό ΙΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 
«Μελέτη ανάδειξης βυζαντινών – µεταβυζαντινών µνηµείων Νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 102.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των 
οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2.  Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού και αναθέτει την ̟αρα̟άνω µελέτη 
στην σύµ̟ραξη γραφείων µελετών: «ΒΑΡΕΛΑΣ ΒΑΪΟΣ - ΜΠΑΛΑ∆ΗΜΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ -  ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ -  ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ -  ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», ̟ου 
̟ροσέφεραν έκ̟τωση είκοσι τοις εκατό (20%), ε̟ί της ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής της 
υ̟ηρεσίας, δηλαδή οικονοµική ̟ροσφορά  66.236,00  €, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α..  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1089 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση Π.Ε.Ο. Λαµίας  - Αθηνών», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
100382/9284/2-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Π.Ε.Ο. 
Λαµίας - Αθηνών», Π.Ε. Φθιώτιδας, αναδόχου εταιρείας «Κων/νος Καλτσάς», 
συνολικής δα̟άνης 72.100,00 € (εργασία και Φ.Π.Α.), δηλαδή σε υ̟έρβαση κατά 
16.019,52 € σε σχέση µε το ̟οσό της σύµβασης, ̟ου οφείλεται α̟οκλειστικά και µόνο 
στην αύξηση της α̟ολογιστικής δα̟άνης της ασφάλτου καθώς και του Φ.Π.Α. ̟ου της 
αναλογεί. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1090 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης 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. 2127/4-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Ολοκλήρωση οικοδοµικών και 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών µετατρο̟ής ̟αλαιού κτιρίου δασαρχείου σε 
λαογραφικό µουσείο», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε 
ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1091 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια µε ζωοτροφές 
των ̟υρό̟ληκτων κτηνοτρόφων της Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3155/3-9-2013 
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 την δα̟άνη (ανάληψη υ̟οχρέωσης) και διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 20.000,00 €, 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την ̟ροµήθεια µε α̟’ ευθείας ανάθεση, λόγω 
του κατε̟είγοντος, ζωοτροφών ̟ρος ανακούφιση των ̟ληγέντων α̟ό την ̟υρκαγιά της 
28 - 29 Αυγούστου στην Π.Ε. Βοιωτίας και για την ε̟ιβίωση του ενα̟οµείναντος ζωϊκού 
κεφαλαίου. Η διανοµή θα γίνει µε µέριµνα της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας και αναλόγως µε τη ζηµιά ̟ου υ̟έστη ο καθένας.  
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Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9459 του Ε.Φ. 071 (Υ̟οέργο Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων 
αναγκών) του ̟ροϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας, οικονοµικού έτους 2013. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά “̟αρά το γεγονός ότι η δα̟άνη είναι ανε̟αρκής και 
δεν καλύ̟τει τις ανάγκες και ̟αρά τον α̟οσ̟ασµατικό χαρακτήρα ̟ου έρχεται”.  
   

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1092 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός ∆οµνίστα – Ρόσκα – 
Πάντα Βρέχει - όρια νοµού – Ν.Α. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 9.000.000,00 € µε             
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2093/4-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και το 
υ̟΄αριθµ. 3/28-8-2013 (θέµα 6ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
της 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 του έργου: «Οδός ∆οµνίστα – Ρόσκα – Πάντα 
Βρέχει - όρια νοµού – Ν.Α. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 9.000.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
µέχρι 24-2-2015 µε αναθεώρηση των τιµών για το χρονικό διάστηµα της ̟αράτασης. 
Ο κ. Χρονάς ε̟ισήµανε τη χαµηλή ροή χρηµατοδότησης του έργου του θέµατος. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1093 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση κατανοµής της ε̟ιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών 
δα̟ανών των Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2172/4-8-2013 
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 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την κατανοµή της ε̟ιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δα̟ανών 
των Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εξής: 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 

 

ΝΟΜΙΚ
Η 

ΜΟΡΦΗ 
 

ΦΕΚ.ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΥΠΗΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΕΣΤΙΑ 
ΜΗΤΕΡΑΣ-
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ  

 
Ν.Π.Ι.∆ 

 
836/19-3-2012 

Τ.Β 

 
30 

 
3.000 ευρώ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ     
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ΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ- 
ΑΓΙΟΣ  
ΒΛΑΣΙΟΣ-
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

 
Ν.Π.Ι.∆ 

 
1226/11-4-2012 

Τ.Β 
 

 
60 

 
6.000 ευρώ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
∆ΙΑΚΟΝΙΑ 
ΑΓΑΠΗΣ-
ΘΗΒΑ 
  

 
 
 

Ν.Π.Ι.∆. 

 
 
 

1226/11-4-2013  
Τ.Β 

 

 
 
 

30 

 
 
 

3.000 ευρώ 

Ο.Χ.Ε.Κ. 
ΘΗΒΑΣ 

Ν.Π.Ι.∆ 
 

1226/11-4-2013 
Τ. Β 

20 2.500 ευρώ 

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ-
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟ
ΦΕΙΟ    
ΘΗΛΕΩΝ 

 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
1839/15-6-12 

Τ.Β 

45 3.000 ευρώ 

ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗ
Σ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
1226/11-4-2013 

Τ.Β 
 

 
21 

 
2.500 ευρώ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΦΟΡΕΑ 
 

ΝΟΜΙΚ
Η 

ΜΟΡΦΗ 
 

ΦΕΚ.ΕΙ∆.ΠΙΣΤ ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΥΠΗΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩ
Ν ΑΤΟΜΩΝ  
ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ-
ΛΑΜΙΑ 

 
 
 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
 
 
26741/15-3-2011 

–Τ.Β 
 
 

 
 
 

60 

 
 
 

3.000 ευρώ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΦΟΡΕΑ 
 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

 

ΦΕΚ.ΕΙ∆.ΠΙΣΤ ΑΡΙΘΜ. 
ΕΞΥΠΗΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

ΑΓΙΟΙ     
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ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΑΙΜΟ∆ΟΤΙΚ
ΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ-
ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
1907/15-6-2012 Τ. 

Β 
 
 

 
550 ευρώ 

ΣΤΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 
ΓΑΤΕΙΟ  ΓΗΡ. 
& 
ΧΡΟΝ.ΠΑΘ.Ι
ΤΕΑ 

 
Ν.Π.Ι.∆ 

 
613/15-3-2013 

Τ.Β 

 
45 

 
2.700 ευρώ 

 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς και ζήτησε α̟ό τον αρµόδιο ̟εριφερειακό σύµβουλο “τον 
συνολικό ̟ίνακα ανάλογων ιδρυµάτων της ̟εριοχής µας και ενηµέρωση για τον τρό̟ο διοίκησης 
και το ̟ώς αυτά τα ιδρύµατα ε̟ιχορηγούνται µέσα στον ε̟όµενο µήνα”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1094 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της αριθµ. 101038/4060/3-9-2013 α̟όφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας για τη «Μεταφορά µαθητών ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Π.Ε. Εύβοιας κατά 
το διάστηµα 4-9-2013 µέχρι 10-9-2013 της εξεταστικής Περιόδου Σε̟τεµβρίου 2013». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
101312/4063/4-9-2013 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 αριθµ. 101038/4060/3-9-2013 α̟όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας για τη µεταφορά µαθητών του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής της Π.Ε. Εύβοιας, κατά το 
διάστηµα της εξεταστικής ̟εριόδου Σε̟τεµβρίου 2013, α̟ό 4-9-2013 µέχρι 10-9-2013, η 
ο̟οία ελήφθη ύστερα α̟ό το αριθµ. 502/3-9-2013 έγγραφο αίτηµα του σχολείου. 
2. Αναθέτει στον Γεώργιο ∆ηµητρίου του Κων/νου, µε ΑΦΜ 052217259, ιδιοκτήτη του 
ΤΑΕ 2287, την διαδροµή Αφράτι – Καράκα ∆ροσιάς, (έδρα σχολείου), χιλιοµετρικής 
α̟όστασης 12.800 µέτρων, για την µεταφορά του Γεωργίου Ζαχαριά, κατοίκου 
Αφρατίου Ευβοίας, µαθητή του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας, στα ̟λαίσια της 
συµµετοχής του στις εξετάσεις της ̟εριόδου µηνός Σε̟τεµβρίου 2013, και συγκεκριµένα 
για το χρονικό διάστηµα α̟ό 4-9-2013 µέχρι 10-9-2013, σύµφωνα µε το αριθµ. 502/3-9-
2013 έγγραφο αίτηµα του σχολείου. 
Το κόστος του δροµολογίου µε ε̟ιστροφή είναι 35,84 € και θα ̟ραγµατο̟οιηθούν ̟έντε 
δροµολόγια, στις 4/9, 5/9, 6/9, 9-9 και 10-9-2013, συνολικού κόστους 179,20 €, 
συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%. 
3. Αναθέτει στον Ευάγγελο Ζαργάνη του Ιωάννη, µε ΑΦΜ 053849250, ιδιοκτήτη του 
ΤΑΕ 2325, την διαδροµή Προκό̟ι – Καράκα ∆ροσιάς, (έδρα σχολείου), χιλιοµετρικής 
α̟όστασης 52.100 µέτρων, για την µεταφορά του Αθανάσιου Μαλεσόβα, κατοίκου 
Προκο̟ίου Ευβοίας, µαθητή του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας, στα ̟λαίσια της 
συµµετοχής του στις εξετάσεις της ̟εριόδου µηνός Σε̟τεµβρίου 2013, και συγκεκριµένα 
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για το χρονικό διάστηµα α̟ό 4-9-2013 µέχρι 10-9-2013, σύµφωνα µε το αριθµ. 502/3-9-
2013 έγγραφο αίτηµα του σχολείου. 
Το κόστος του δροµολογίου µε ε̟ιστροφή είναι 130,16 € µε Φ.Π.Α. 13% και θα 
̟ραγµατο̟οιηθούν ̟έντε δροµολόγια, στις 4/9, 5/9, 6/9, 9-9 και 10-9-2013, συνολικού 
κόστους 650,80 €, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821 της Π.Ε. 
Εύβοιας.      
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1095 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση τευχών ανοιχτής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: 
«Τοίχος αντιστήριξης στην Ε.Ο. Γραβιάς Άµφισσας θέση “Αη Λιώσα”», Π.Ε. Φωκίδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
102093/3856/5-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης στην Ε.Ο. Γραβιάς Άµφισσας 
θέση “Αη Λιώσα”», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1096 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της εργασίας (̟αροχής υ̟ηρεσίας): 
«Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήµατος Ενηµέρωσης Καιρικών Συνθηκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
102962/9417/9-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος για ̟αροχή ̟ρόσθετων στοιχείων.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1097 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού 
και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε̟αρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 94.500,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
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102993/9419/9-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών 
σηµατοδοτών στο Ε̟αρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 94.500,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1098 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Α̟οκατάσταση τεχνικού 
στην ̟εριοχή του ∆ήµου Αµφίκλειας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
103395/9431/9-9-2013 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 18.500,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του έργου: «Α̟οκατάσταση τεχνικού στην ̟εριοχή του ∆ήµου Αµφίκλειας», 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012, του άρθρου 
6, ̟αρ. 7. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά “̟αρά την ασαφή ̟εριγραφή του έργου, λόγω της 
σηµασίας του”.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1099 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», 
Π.Ε. Εύβοιας (εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
103173/4878/9-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και την 
υ̟΄αριθµ. ∆.Υ./17-9-2013 γνωµοδότηση της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος, διότι δεν ακολουθήθηκε η νόµιµη διαδικασία ̟ροέγκρισης 
της σύµβασης του θέµατος α̟ό την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1100 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση 
ε̟αρχιακού δρόµου Χανίων – Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 185.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
103440/3956/9-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα ̟ρακτικά Ι & ΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση 
ε̟αρχιακού δρόµου Χανίων – Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 185.000,00 € 
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 δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα 
τέσσερα τοις εκατό  (44%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1101 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ε̟αναλη̟τικής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικών αξόνων Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.018.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3673/10-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 29-8-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση οδικών αξόνων Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.018.000,00 € 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 ε̟αναλη̟τικής δηµο̟ρασίας του έργου στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση: «ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», ̟ου ̟ροσέφερε µέση 
τεκµαρτή έκ̟τωση ̟ενήντα τέσσερα τοις εκατό και εξήντα τέσσερα εκατοστά (54,64%) 
στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης, δηλαδή ολοκλήρωση του έργου µε το ̟οσό των 
461.809,33 € µε εργασίες, α̟ρόβλε̟τα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 
Ο κ. Χρονάς ζήτησε “να ̟αρακολουθείται α̟ό κοντά η ̟οιότητα των εργασιών, λόγω της 
εντυ̟ωσιακής έκ̟τωσης, και να γίνει αξιολόγηση του διαγωνισµού σε ευθετότερο χρόνο”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1102 
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ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και Παραλαβής του 
έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το 
έτος 2013». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
103573/438/10-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει το υ̟΄ αριθµ. 3/10-9-2013 ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και 
Παραλαβής του έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση Κουνου̟ιών στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2013», το ο̟οίο αφορά την ̟αραλαβή της 1ης Ενδιάµεσης 
Έκθεσης (α̟ό 11-06-2013 έως 31-08-2013) της αναδόχου εταιρείας «Βιοεφαρµογές 
Ε.Π.Ε.», του τµήµατος Α΄ «Παρακολούθηση α̟ό εδάφους των ̟ρονυµφών των 
κουνου̟ιών και διενέργεια α̟ό εδάφους ̟αρεµβάσεων ̟ρονυµφοκτονίας, 
ακµαιοκτονίας και υ̟ολειµµατικής ακµαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας» του ̟αρα̟άνω έργου. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1103 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας της µελέτης: «Βελτίωση ε̟έκτασης 
ε̟αρχιακής οδού α̟ό Ν.Ε.Ο. – Κλήµα – Κάµ̟ο – Ε̟αρχιακή οδό Τείχιο Ποτιδάνεια», 
Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
102366/3903/10-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση της συνολικής ̟ροθεσµίας της µελέτης «Βελτίωση ε̟έκτασης 
ε̟αρχιακής οδού α̟ό Ν.Ε.Ο. – Κλήµα – Κάµ̟ο – Ε̟αρχιακή οδό Τείχιο Ποτιδάνεια», 
Π.Ε. Φωκίδας, µέχρι 30-11-2013. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1104 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Λήψη νέας α̟όφασης σχετικά µε την ανάθεση του έργου: «Ανέγερση και 
εξο̟λισµός ̟ολιτιστικού ̟νευµατικού κέντρου Ιεράς Μητρό̟ολης Χαλκίδας», Π.Ε. 
Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.700.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 90982/4354/2-
8-2013, 99028/4667/28-8-2013 και 103675/4894/10-9-2013 έγγραφα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Αναθέτει την κατασκευή του έργου: «Ανέγερση και εξο̟λισµός ̟ολιτιστικού 
̟νευµατικού κέντρου Ιεράς Μητρό̟ολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
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2.700.000,00 € στον δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, ̟ου είναι η εργολη̟τική ε̟ιχείρηση 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.», µε την ̟ροσφερθείσα α̟ό αυτή 
έκ̟τωση σαράντα ένα τοις εκατό και εκατόν ογδόντα εννέα εκατοστά (41,189%), και 
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι συµφωνεί στην ̟αράταση ισχύος της ̟ροσφοράς της, λόγω 
̟αρέλευσης της α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας ε̟ικαιρο̟οίησης των δικαιολογητικών ̟ου 
τέθηκε στην εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΘΕΩΝ ΑΤΕ», στην ο̟οία είχε κατακυρωθεί µε 
την υ̟΄αριθµ. 328/4-4-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής το α̟οτέλεσµα του 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ̟αρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 
3669/2008.  
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει αρνητικά, µε την αιτιολογία ότι “̟ρέ̟ει να 
αναβληθεί η συζήτηση του θέµατος µέχρι να ψηφιστεί α̟ό την Βουλή σε εξήντα ηµέρες η σχετική 
διάταξη, ̟ου ̟ροβλέ̟ει την ̟αράταση ισχύος των βεβαιώσεων ΜΕΕΠ για το σύνολο των 
Τεχνικών Εταιρειών έως το τέλος του έτους”. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο, διότι θεωρεί ότι ”δεν ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει 
καµία σχέση µεταξύ εκκλησίας και κράτους”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1105 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «∆ρόµος Σαρκίνη – Καταβόθρα 
Ν.Α. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2094/10-9-2013 
έγγραφο του Τµήµατος ∆οµών & Περιβάλλοντος Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
και το υ̟΄αριθµ. 3/28-8-2013 ̟ρακτικό (θέµα 1ο) του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου: «∆ρόµος Σαρκίνη – Καταβόθρα Ν.Α. 
Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., µέχρι 30-9-2013 µε την νόµιµη 
αναθεώρηση των τιµών για το χρονικό διάστηµα της ̟αράτασης. 
Ο κ. Αναστάσιος  Χρονάς ε̟ισήµανε τη χαµηλή ροή χρηµατοδότησης του έργου του 
θέµατος. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1106 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Παλαιοκατούνα – Βούλ̟η – Ληµέρι και ̟ρος Γέφυρα 
Τατάρνας», Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2097/10-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και το υ̟΄ 
αριθµ. 3/28-8-2013 ̟ρακτικό (θέµα 5ο) του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της 
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 τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Παλαιοκατούνα – Βούλ̟η – Ληµέρι και ̟ρος Γέφυρα Τατάρνας», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, αναδόχου «Τσέλιος ∆ηµήτριος Ε.∆.Ε», συνολικής δα̟άνης 140.897,64 € 
(̟εριλαµβανοµένων Γ.Ε. & Ο.Ε., α̟ροβλέ̟των, α̟ολογιστικών, αναθεώρησης και 
Φ.Π.Α.), δηλαδή σε υ̟έρβαση κατά 26.769,25 € σε σχέση  µε την αρχική σύµβαση, ̟ου 
αφορά µόνο την αύξηση των α̟ολογιστικών της ασφάλτου και όχι τις υ̟όλοι̟ες 
εργασίες ̟ου είναι σε ισοζύγιο.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1107 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟αράτασης της σύµβασης για την ε̟ιτό̟ια υ̟οστήριξη των 
εφαρµογών του BACK OFFICE και των Κάθετων ∆ράσεων, για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4534/10-9-2013 
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 ̟αράταση της α̟ό 1-10-2012 σύµβασης µε τον κ. Αναστάσιο Μητράκο, για 
την ε̟ιτό̟ια υ̟οστήριξη της εφαρµογής του BACK OFFICE και των Κάθετων ∆ράσεων 
για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για δύο (2) µήνες, 
ήτοι α̟ό 1-10-2013 µέχρι 30-11-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της σύµβασης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1108 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση κατασκευαστικής κοινο̟ραξίας µεταξύ της αναδόχου εταιρείας 
«ΜΙΝΑΒΡΑ TEXNIKH A.E.» του έργου: «Ε̟είγουσα α̟οκατάσταση αστοχιών στα 
̟ρανή του ε̟αρχιακού δρόµου Μοναστηρακίου - Μανάγουλης του ∆ήµου Ευ̟αλίου», 
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.392.000,00 € µε Φ.Π.Α., και της εργολη̟τικής 
ε̟ιχείρησης «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ∆ΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
102357/3901/10-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την κατασκευαστική κοινο̟ραξία µεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΜΙΝΑΒΡΑ 
TEXNIKH A.E.» του έργου: «Ε̟είγουσα α̟οκατάσταση αστοχιών στα ̟ρανή του 
ε̟αρχιακού δρόµου Μοναστηρακίου - Μανάγουλης του ∆ήµου Ευ̟αλίου», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.392.000,00 € µε Φ.Π.Α., και της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης 
«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ∆ΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 66 και 67 του ν. 3669/2008. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1109 
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ΘΕΜΑ 30ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 843/18-7-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως τριµηνιαίας έκθεσης A’ εξαµήνου, έτους 2013, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4542/10-9-2013 
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 
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 843/18-7-2013 α̟όφασή της, σύµφωνα µε την ο̟οία έγιναν 
α̟οδεκτά τα στοιχεία της τριµηνιαίας έκθεσης Α΄ εξαµήνου έτους 2013 της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, ̟ου υ̟έβαλε η ∆/νση Οικονοµικού Π.Σ.Ε., αλλά δεν έγινε δεκτή η 
̟ρόταση για την µείωση του ̟ροϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
εγκρίνει τον ̟ίνακα 5β «Στοχοθεσία οικονοµικών α̟οτελεσµάτων Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», σύµφωνα µε την αριθµ. 5/9-4-2013 εγκύκλιο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών µε 
την ο̟οία ̟αρέχονται οδηγίες σχετικά µε τον «Καθορισµό διαδικασιών και κριτηρίων 
για την ̟αρακολούθηση του “Ολοκληρωµένου Πλαίσιου ∆ράσης (Ο.Π.∆.)”». 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “η ζητούµενη ̟ροσθήκη 
α̟οτελεί δήλωση ̟ίστης στην α̟οτελεσµατικότητα των ΚΥΑ”. 
Οι κ.κ. Περικλής Καραΐσκος και Θωµάς Τουσιάδης δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1110 
 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο δωρεάν ̟ρόγραµµα εκµάθησης κολύµβησης και 
υδατοσφαίρισης της Ναυταθλητικής Ένωσης Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4433/10-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 2.400,00 € για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο δωρεάν ̟ρόγραµµα εκµάθησης κολύµβησης και 
υδατοσφαίρισης της Ναυταθλητικής Ένωσης Λαµίας, (̟ροµήθεια υλικοτεχνικής 
υ̟οδοµής. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της  Π.Σ.Ε. και συγκεκριµένα 
τις ̟ιστώσεις του Ε.Φ.01071, ΚΑΕ 9779 του Προγράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ «Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης», έτους 2013.  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
Ο κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1111 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για την υλο̟οίηση της εργασίας 
(̟αροχής υ̟ηρεσίας): «Τεχνικός Σύµβουλος για τη σύσταση Αγροδιατροφικής 
Σύµ̟ραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4515/10-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 24.600,00 € για την υλο̟οίηση της 
εργασίας (̟αροχής υ̟ηρεσίας) «Τεχνικός Σύµβουλος για τη σύσταση Αγροδιατροφικής 
Σύµ̟ραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της  Π.Σ.Ε. και συγκεκριµένα 
τις ̟ιστώσεις του Ε.Φ.01071, ΚΑΕ 9776 του Προγράµµατος ∆Ε - ΚΑΠ, έτους 2013.  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς  δηλώνοντας ότι “διαφωνεί µε την σκο̟ιµότητα και 
φυσικά την αναγκαιότητα του συµβούλου”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1112 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού  ̟ίνακα  και  1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης της 
µελέτης του έργου: «Μελέτη ανάδειξης και ανά̟λασης Ιστορικών - Αρχαιολογικών 
Χώρων του νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
62111/5612/18-9-2013 έγγραφο (ορθή ε̟ανάληψη) 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: 
1. τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της µελέτης «Μελέτη ανάδειξης και ανά̟λασης Ιστορικών - 
Αρχαιολογικών Χώρων του νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας, αναδόχου σύµ̟ραξης:  
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΥ∆Η, ∆ΡΟΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙ∆ΗΣ, ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΓΙΑΜΙΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Μ.Ε.- 
CINWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Μ.Ε., συνολικού ̟οσού 80.236,02 €, χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ή ̟οσού 100.145,36 €, συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., δηλαδή για ε̟ί ̟λέον ̟οσό 9.990,66 €  χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., σε σχέση µε τις αρχικές ̟ροϋ̟οθέσεις (συµβατική αµοιβή), συνολικής 
µεταβολής κατά 14,22 % ε̟ί ̟λέον των αρχικών συµβατικών,  ό̟ως έχουν συνταχθεί 
και ελεγχθεί,   
2. τη σύναψη 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης για αµοιβή µελετών ̟οσού 9.990,66 €, 
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι ̟οσού 12.288,52 €, συµ̟εριλαµβανοµένης  δα̟άνης 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α., 
3. την ̟αράταση της ̟ροθεσµίας εκ̟όνησης της αρχικής σύµβασης κατά 488 ηµέρες, 
ήτοι µέχρι 31-01-2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1113 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού 
αγωγού στο Τ.Κ. Βαρδατών», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
104149/9513/11-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη δα̟άνη, ύψους 10.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στο Τ.Κ. Βαρδατών», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4071/2012, του άρθρου 
6, ̟αρ. 7. 
Μειοψήφισαν ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για δηµοτικό 
έργο” και ο κ. Περικλής Καραΐσκος δηλώνοντας ότι “̟ρόκειται για δηµοτικό έργο και ̟ροϊόν 
̟ελατειακού συστήµατος”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1114 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Βελτίωση ελιγµών στο Ε̟αρχιακό 
δίκτυο στο Τ.Κ. Κρικέλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
(εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
95342/8888/16-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Βελτίωση ελιγµών στο Ε̟αρχιακό δίκτυο στο Τ.Κ. 
Κρικέλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη ύψους 150.000,00 €  µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1115 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση 9ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4516/10-9-2013 
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 
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Εγκρίνει την 9η Τρο̟ο̟οίηση Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση και τους συνηµµένους ̟ίνακες της ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για α̟λή διαχείριση 
της µιζέριας µας. ∆εν αφορά χρηµατοδότηση α̟ό τον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό “. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1116 
 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3206/6-9-2013 

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 την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής ̟οσού 50.000,00 € µε 
υ̟όλογο τον υ̟άλληλο Καλαντζή Ιωάννη της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. 
Βοιωτίας για την καταβολή δα̟ανών φωτισµού και κίνησης των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Βοιωτίας.  Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 31/12/13 και η δα̟άνη θα βαρύνει 
τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 832. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1117 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2220/11-9-2013 
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. 1/20-8-2013 & 2/5-9-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού 
δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 
€ µε Φ.Π.Α..  
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου, ανά κατηγορία 
µηχανήµατος, στους ̟αρακάτω: 
α. Για τον Αλατοδιανοµέα  – Λε̟ίδα, στη  ΣΙ∆ΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε, µε έκ̟τωση 1%. 
β. Για το ∆ιαµορφωτήρα, Ισο̟εδωτή (grader) α̟ό 120 HP έως 160 HP, στον Λαθύρη 
Γεώργιο, µε έκ̟τωση 5%.   
γ. Για το ∆ιαµορφωτήρα, Ισο̟εδωτή (grader) α̟ό 161 HP και άνω, στον Μ̟ανιά 
∆ηµήτριο, µε ̟οσοστό έκ̟τωσης 1,00 %. 
δ. Για το Φορτωτή α̟ό 91 HP έως 110 HP,  δεν ̟ροσήλθε ενδιαφερόµενος.                
ε. Για το Φορτωτή α̟ό 111 HP έως 140 HP, στον Λαθύρη ∆ηµήτριο, µε έκ̟τωση 3%. 
στ. Για το Φορτωτή α̟ό 141 HP έως 160 HP, στον  Τσιτσάνη Κων/νο, µε έκ̟τωση 40%.       

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΗ-ΘΥΘ



 31 

ζ. Για το  Φορτωτή α̟ό 161 HP έως 180 HP, στον Μαλανδρίνο Παναγιώτη, µε έκ̟τωση 
1%. 
η. Για το Φορτωτή 181 HP και άνω, στον Τσιτσάνη Κων/νο µε έκ̟τωση 50%. 
θ. Για τον Εκσκαφέα Φορτωτή  70HP έως 85ΗP, στον Λαθύρη ∆ηµήτριο, µε έκ̟τωση 
16%. 
ι. Για τον Εκσκαφέα, Φορτωτή 86HP και άνω,  στον Τσιτσάνη Κων/νο, µε έκ̟τωση 45%. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1118 
 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Μ̟αγασάκι – Φιδάκια», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 
€ µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2221/11-9-2013 
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. 1/16-7-2013 και 1α/1-8-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Μ̟αγασάκι – Φιδάκια», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών 
συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ του ΗΛΙΑ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28,00%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1119 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 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. 2759/12-9-2013 
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. τη διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 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., µε κριτήριο ε̟ιλογής τη 
χαµηλότερη τιµή, 
2. τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο, 
3. τη δα̟άνη ̟οσού 395.500,00 € µε Φ.Π.Α., για την ανωτέρω ̟ροµήθεια. 
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Η δα̟άνη για υγρά καύσιµα κίνησης βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1511 και για το ̟ετρέλαιο 
θέρµανσης τον Κ.Α.Ε. 1512 για όλες τις υ̟ηρεσίες. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1120 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00€ µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4572/12-9-2013 
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:  
1. τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων 
και µηχανηµάτων έργου των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας», µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή ε̟ί του συνόλου των ζητούµενων ειδών, 
για ένα έτος α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης, συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00€ µε Φ.Π.Α.,  
2. τη δα̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης στο ύψος του συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 
(73.800,00€), ο ο̟οίος κατανέµεται εξίσου για το έτος 2013 στο ̟οσό των 30.000,00€ + 
ΦΠΑ 23%, και για το έτος 2014 στο ̟οσό των 30.000,00€ + ΦΠΑ 23%, 
3. τους όρους της ̟ροκήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1121 

 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4575/12-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε 
1 1η εντολή «Συντήρηση 

ραµ̟ωτών διαβάσεων στο 
χείµαρο Μαρίτσα και τµήµατος 
του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ 
Βίστριζας» 

Όλγα Τσώνη 18.159,76 9781 

2 2η εντολή «Συντήρηση ΠΕΟ 
Λαµίας- Αθηνών» 

Κων/νος Καλτσάς 10.350,00 9459 

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΗ-ΘΥΘ



 33 

3 ∆ιενέργεια αεροψεκασµών για 
την κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών 
µε την µέθοδο της 
̟ρονυµφοκτονίας 

Ευθύµιος Χασκό̟ουλος 68.120,00 9899 

4 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 
2012 (διάνοιξη αντι̟υρικών 
ζωνών, διαµόρφωση δρόµων, 
µεταφορά νερού για 
ανεφοδιασµό ̟υροσβεστικών 
οχηµάτων λόγω ̟υρκαγιάς στην 
Τραγάνα ) 

Γεώργιος Πάττας 4.538,70 9459 

5 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 
2012 (καθαρισµό στο οδικό 
δίκτυο Αταλάντη- Κυρτώνη και 
στο οδικό δίκτυο χωµάτινων 
οδών ̟ρόσβασης σε 
̟οιµνιοστάσια (διάνοιξη 
τάφρων αµµοχαλικοστρώσεις – 
άρση κατα̟τώσεων) λόγω 
̟ληµµυρών  

Γεώργιος Πάττας 17.859,60 9459 

6 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 
2012 (α̟οκατάσταση χειµάρρου 
στον Αχινό του ∆ήµου Στυλίδας, 
λόγω έντονης βροχό̟τωσης) 

Ιωάννης Ντελής 1.722,00 9459 

7 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 
2013 (α̟οκατάσταση οδικού 
δικτύου στον δρόµο Καστανιάς 
– Νεοχωρίου, µε την άρση των 
κατολισθήσεων – κατα̟τώσεων 
µετά α̟ό έντονες βροχο̟τώσεις) 

Νικόλαος Ρήγας 4.939,68 9779 

8 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 
2013 (α̟οκατάσταση τµήµατος 
δρόµου  ̟ου οδηγεί στον 
Πλάτανο, καθαρισµός και 
α̟οµάκρυνση κατα̟τώσεων 
λόγω έντονης βροχό̟τωσης) 

Κων/ντια Τζιαχρήστα 393,60 9779 

9 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 
2013 (εκτρο̟ή του νερού στην 
κοίτη του Σ̟ερχείου, 
καθαρισµός νησίδας έτσι ώστε 

Σταυρός 
Πα̟αγεωργίου 

5.817,90 9779 
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να ̟ροφυλαχθεί το ανάχωµα 
του ̟οταµού) 

10 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 
2013 (καθαρισµό λόγω 
̟ληµµύρας του ε̟αρχιακού 
οδικού δικτύου Αταλάντη-
Λιβαδειάς, Προσκυνάς – 
Λιβαδειάς, Προσκυνάς – 
Αταλάντης & Αταλάντης – 
Έξαρχου) 

Γεώργιος Πάττας 5.608,80 9779 

11 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 
2013 (καθαρισµό γέφυρας 
χειµάρρου της εθνικής οδού και 
τµήµα εκατέρωθεν αυτής στην 
̟εριοχή Κυ̟αρισσίου του 
∆ήµου Λοκρών) 

Κων/νος Πάττας 7.859,70 9779 

12 9η εντολή «Ε̟ισκευές & 
διαρρυθµίσεις σε δύο κτίρια της 
τέως ̟αιδαγωγικής ακαδηµίας» 

Λουκάς Κίτσος 19.829,06 9454 

13 22η εντολή «Βελτίωση δρόµου 
Γαρδίκι – Γραµµένη Οξυα» 

Κ/Ξ ΑΤΛΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΝΙΟΒΗ 

ΑΤΕ 

179.542,60 9453 

14 25η εντολή «Ενιαίο σχολικό 
συγκρότηµα (Γυµνάσιο – 
Λύκειο) Λαµίας 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 72404,58 9454 

15 2η εντολή «Εργασίες συντήρησης 
κτιρίου ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Φθ/δας» 

∆ηµήτριος 
Πα̟αθανασίου 

10.462,61 9459 

16 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 
2013 (καθαρισµό του 
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου στη 
̟εριοχή Νεραϊδας και 
καθαρισµός ρέµατος 
Κοκκινόχωµα στη ̟εριοχή 
Κατσούρα του ∆ήµου Στυλίδας) 

ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ 12.618,57 9779 

17 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού κτλ έτους 
2013 (καθαρισµό α̟ό φερτά 
υλικά του χειµάρρου Αγ. 
Γεωργίου ̟αραλίας Πελασγίας) 

Χρήστος Αυγέρης 10.242,21 9779 

18 6η εντολή «Οδός Αταλάντη – 
όρια νοµού Φθιώτιδας» 

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 59.575,28 9453 
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19 Υ̟οστήριξη στη διαχείριση 
τµήµατος του έργου «Χρώµια 
στο υ̟όγειο υδάτινο σύστηµα 
της λεκάνης Ασω̟ού 
(Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό φορείς 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης) 

Γεώργιος Βλάχος 4.489,50 9919 

20 Φορέας διακρίβωσης 
(εργαστηρίου) ΚΤΕΟ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ 

7.380,00 9779 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1122 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3133/12-9-2013 
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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη για ̟ληρωµή του ̟αρακάτω λογαριασµού έργου της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 
 
α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 1ος λογαριασµός του έργου 
«Α̟ο̟εράτωση σαλέ Χιονοδροµικού 

Κέντρου Καρ̟ενησίου» 
ΚΑΕ  9459 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ Χ. ΜΑΚΡΗ 75.174,71€ 

 
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Αναστάσιος Χρονάς και Περικλής Καραΐσκος, “εφόσον το σαλέ 
Χιονοδροµικού Κέντρου Καρ̟ενησίου το αξιο̟οιεί ιδιώτης και υ̟άρχουν σοβαρές ασάφειες στο 
ιδιοκτησιακό του καθεστώς’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1123 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Προυσός - Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
70.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2098/12-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και το 
υ̟΄αριθµ. 3/28-8-2013 ̟ρακτικό (θέµα 7ο) του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
της Π.Ε. Ευρυτανίας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Προυσός - Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, αναδόχου «Τράντος 
Οδυσσέας του Χρήστου», συνολικής δα̟άνης 77.051,74 € (̟εριλαµβανοµένων Γ.Ε. & 
Ο.Ε., α̟ροβλέ̟των, α̟ολογιστικών και Φ.Π.Α.), δηλαδή σε υ̟έρβαση κατά 11.176,84 € 
σε σχέση  µε την αρχική σύµβαση, ̟ου αφορά µόνο την αύξηση των α̟ολογιστικών της 
ασφάλτου και όχι τις υ̟όλοι̟ες εργασίες ̟ου είναι σε ισοζύγιο. 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1124 
 

ΘΕΜΑ 45ο: Εγκρίσεις δα̟ανών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3116/12-9-2013 

έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δέσµευση δα̟άνης: 
1. ̟οσού 70,00 € (εβδοµήντα ευρώ) για την α̟οζηµίωση συµβεβληµένων ιατρών 
Πρωτοβάθµιας ιατρικής εξέτασης υ̟οψήφιων οδηγών για το ∆’ τρίµηνο του 2012 στον 
Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0871,  
2. ̟οσού 3.000,00 € (τρεις χιλιάδες ευρώ) για την ύδρευση της Π.Ε. Ευρυτανίας για το 
έτος 2013 στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0831.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1125 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3207/10-9-2013 
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 την διάθεση ̟ιστώσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών (ανάληψη υ̟οχρεώσεων – 
δέσµευσης ̟ιστώσεων) ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή 
̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, ως εξής: 
 
1) ̟οσό 238,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
5241, για αγορά τόνερ για τις ανάγκες του Προγράµµατος ∆ακοκτονίας και α̟ευθείας 
ανάθεση στην οικονοµικότερη α̟ό τις υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές (Έγγραφο ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας 12951/03-09-2013), 

2) ̟οσό 553,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 899, για ̟ληρωµή συνδροµής 
Νοµοτέλειας για το έτος 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Βοιωτίας, 

3) ̟οσό 590,40 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 071 ΚΑΕ 
9459, για κατασκευή δικτύου UTP εξωτερικό µε ̟ροστατευτικό σ̟ιράλ και τέσσερις 
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γραµµές για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΤΕΟ Αλιάρτου (έγγραφο 137/22-8-2013 και 
α̟ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη α̟ό τις υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές, 

4) ̟οσό  980,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 843, για φωτοτυ̟ίες σχεδίων και 
συµβατικών τευχών µελετών (Έγγραφο ∆/νση Τεχνικών Έργων 2835/4-7-2013), 

5) ̟οσό 493,13€, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για  αγορά µελανιών  για τις ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών Θήβας (έγγραφο 
6771/12-07-2013) , και της Α/θµιας Εκ̟/σης, (έγγραφο 8080/24-06-2013), 

6) ̟οσό 120,54€, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για  αγορά drum Xerox 128 για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, 

7) ̟οσό 186,10€, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά τόνερ για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, 

8) ̟οσό 289,05€, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά χαρτιού µηχανογραφικού Α4 χηµικό δι̟λό (Έγγραφο Τµήµατος 
Μεταφορών Θήβας 7089/22-07-2013), 

9) ̟οσό 1906,50€, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1321, για αγορά ελαστικών για το ΚΥ-3930-ΜΕ  (Έγγραφο ∆/νση Μεταφορών 7146/05-
09-2013), 

10) ̟οσό 3.870,38€, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΥ-3930 ΜΕ, (Έγγραφο ∆/νση 
Μεταφορών 7147/05-09-2013), 

11) ̟οσό  250,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 894, για ̟ληρωµή ε̟ιδικασθέντων 
δικαστικών εξόδων, σύµφωνα µε την υ̟΄αριθµ. 201/2013 α̟όφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Θηβών, στην Ελευθερία Ζωγράφου, δικηγόρο Θήβας, ̟ληρεξούσιου 
δικηγόρου Ιωάννη Κόντη του Κωνσταντίνου, αιτούντος κατά της ΝΑ Βοιωτίας για την 
αναγκαστική α̟αλλοτρίωση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή οδού Κανάβαρι-
∆ιασταύρωση Θεσ̟ιών-∆οµβραίνα (Κορύνη)-Θίσβη-Πρόδροµος  µε ̟αράκαµψη 
∆οµβραίνας», 

12) ̟οσό  577,12 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
899, για ̟ληρωµή της δικαστικής ε̟ιµελήτριας Πρωτοδικείου Θηβών Σοφίας Κυριάκου, 
η ο̟οία ε̟ίδωσε δικόγραφο στους ιδιοκτήτες ακινήτων, σύµφωνα µε την αναγκαστική 
α̟αλλοτρίωση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή οδού Κανάβαρι-∆ιασταύρωση 
Θεσ̟ιών-∆οµβραίνα (Κορύνη)-Θίσβη-Πρόδροµος µε ̟αράκαµψη ∆οµβραίνας», ως 
̟ίνακας εξόδων και δικαιωµάτων ε̟ιδόσεων δικογράφων, 

13) ̟οσό 178,35€, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
869, για διακρίβωση του λιτροµέτρου (20lt) της υ̟ηρεσίας εµ̟ορίου α̟ό την εταιρία 
ALGO SYSTEM SA (Έγγραφο Τµήµα Εµ̟ορίου 4605/06-09-2013), 

14) ̟οσό 5.353,68€, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 0291, για οφειλές υ̟έρ ΙΚΑ για 
εισφορά εξαγοράς συντάξιµης υ̟ηρεσίας ενός υ̟αλλήλου, σύµφωνα µε την αριθµ. 
Σ10/2558228/189/13 συνταξιοδοτική ̟ράξη του ΙΚΑ, 
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15) ̟οσό 15.990,84€, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 071 
ΚΑΕ 9459, για ̟ληρωµή του 6ου λογαριασµού εργασιών του έργου «Συντήρηση ΕΟ∆ 
(2011) (Έγγραφο ∆/νση Τεχνικών Έργων 3576/2-9-2013), 

16) δέσµευση ̟οσού 700.000,00€, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του 
ΕΦ 071 ΚΑΕ 9362, α̟ό το ̟ρόγραµµα ΣΑΜΠ056/3, ̟ροκειµένου να υ̟ογραφεί η 
σύµβαση για την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης «Οδός ∆ερβενοχώρια όρια νοµού 
̟ρος Ελευσίνα ΝΑ Βοιωτίας) (Έγγραφο ∆/νση Τεχνικών Έργων 3487/26-8-2013). 

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, έχει, ωστόσο, “αµφιβολίες για τη 
δα̟άνη µε α/α 16 ̟ου αφορά στον δρόµο των ∆ερβενοχωρίων και τη µελέτη ̟ου γίνεται α̟ό 
ιδιώτες”.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1126 
 
ΘΕΜΑ 47ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας (αγωγή Τριανταφύλλου Λουκά του 
Νικολάου κ.α.), Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
104780/982/12-9-2013 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Λαµίας κ. Γεώργιο Ρεντίφη του Παναγιώτη, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η 
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στην δικάσιµο ̟ου 
θα οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, για συζήτηση της α̟ό 1-12-2006 αγωγής 
α̟οζηµίωσης του Τριανταφύλλου Λουκά κ.α. (συνολικά 61 εναγόντων) κατά της ̟ρώην 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται για 
την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1127 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
104617/3412/12-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής: 
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1. δα̟άνη ̟οσού 70,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για  ̟ροµήθεια τόνερ 
για εκτυ̟ωτή (Γκαβέρας), 
2. δα̟άνη ̟οσού 123,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1329, για ε̟ισκευή 
εξοµοιωτή φορτίου (Φακούτσος,) 
3. δα̟άνη  ̟οσού 1045,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1713, για ̟ροµήθεια 
φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού (Copyfot Γεωργία 
Σαµαρά), 
4. δα̟άνη ̟οσού 405,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 2 
τόνερ Xerox 51x για το γραφείο της Αντι̟εριφερειάρχη (Φανιδάκης),  
5. δα̟άνη ̟οσού 2.685,48 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0711, για ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 13 υ̟αλλήλων ∆/νσεων ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, ∆/νσεων Ανά̟τυξης, 
Αγροτικής Οικονοµίας, Κοιν. Μέριµνας, Ιουλίου και Σε̟τεµβρίου 2013,   
6. δα̟άνη ̟οσού 352,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1723, για ̟ροµήθεια 2 
ups,1 οθόνης Η/Υ και µια κασέτα χαρτιού για τον εκτυ̟ωτή της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού (Φανιδάκης), 
7. δα̟άνη ̟οσού 336,34 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
τόνερ για εκτυ̟ωτή laser για το φωτοτυ̟ικό Toshiba της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού (Φανιδάκης), 
8. δα̟άνη ̟οσού 1045,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1723, για ̟ροµήθεια 
εκτυ̟ωτή ειδικών ̟ροδιαγραφών για το ΚΤΕΟ Φωκίδας (Bull), 
9. δα̟άνη ̟οσού 246,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0879, για εγκατάσταση 
εκτυ̟ωτή ΚΤΕΟ (Bull), 
10. δα̟άνη ̟οσού 29.911,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9779, για ̟ληρωµή 1ου 
λογαριασµού του έργου «Α̟οκατάσταση Ζηµιών Αναβαθµών και συρµατοκιβωτίων 
στo χείµαρρο Kαρουτιανόρεµα» (Φούντας Νικόλαος), 
11. δα̟άνη ̟οσού 30,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1723, για ̟ροµήθεια ενός 
set feed roller για α̟οκατάσταση βλάβης εκτυ̟ωτή hp 3005 της ∆/νσης Ανά̟τυξης 
(Φανιδάκης Εµµ &ΣΙΑ ΕΤΕ), 
12. δα̟άνη ̟αραβόλων ̟οσού 1356,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0899 
(Υ̟ουργείο Οικονοµικών), για τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων ΚΗΥ 7903,ΚΗΥ 
7902,ΚΗΥ 7934,ΚΗΥ 4647,ΚΗΗ 1611,ΚΗΗ 1609,ΚΗΗ 1627,ΚΗΗ 1626,ΚΗΗ 1601, ΚΗΗ 
1610 της Π.Ε Φωκίδας,  
13. δα̟άνη ̟οσού 3.616,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0879, για ετήσια 
συντήρηση ̟ρογράµµατος Η/Υ για το ΚΤΕΟ Φωκίδας «Πρόγραµµα διαχείρισης 
ε̟ικοινωνίας και ελέγχου» (Στασινός ΟΕ), 
14. δα̟άνη ̟οσού 24.510,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459, για ̟ληρωµή 4ου 
λογαριασµού του έργου «Περιφερειακός δρόµος Αρτοτίνας» (Ιωάννης Ταλάντης Ε.∆.Ε), 
15. δα̟άνη ̟οσού 6.292,19 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459, για ̟ληρωµή 2ου 
λογαριασµού του έργου «Α̟οκατάσταση Τµηµάτων Ασφαλτικού Οδοστρώµατος ε̟ί 
του ε̟αρχιακού δρόµου στη διασταύρωση ̟ρος ∆.∆ Σώταινας» (Φούντας Νικόλαος), 
16. δα̟άνη ̟οσού 600,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1699), για ̟ροµήθεια 
µεταλλικών ραφιών γραφείου (Υιοί Σεγδίτσα), 
17. δα̟άνη ̟οσού 490,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
τόνερ για το γραφείο της Αντι̟εριφερειάρχη (Φανιδάκης Εµµ & Σια ΕΤΕ), 
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18. δα̟άνη ̟οσού 300,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0869), για εργασίες 
συντήρησης και service φωτοτυ̟ικών του γραφείου της Αντι̟εριφερειάρχη (Φανιδάκης 
Εµµ & Σια Ετε), 
19. δα̟άνη ̟οσού 998,76 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1641, για ̟ροµήθεια 
χρωµάτων και συναφών υλικών για τα κτίρια της ΠΕ Φωκίδας (Τσι̟ούρας ∆ηµήτριος), 
20. δα̟άνη ̟οσού 986,46 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1699, για ̟ροµήθεια 
διαφόρων υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων της ΠΕ Φωκίδας (Τσι̟ούρας ∆ηµήτριος), 
21. δα̟άνη ̟οσού 108,24 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1699, για ̟ροµήθεια 
σύρµατος ̟ερίφραξης και ̟ασσάλους σίδηρους της ∆/νσης Τεχν. Έργων (Τζαβαλής 
Αθανάσιος), 
22. δα̟άνη ̟οσού 140,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 2 
τόνερ για το fax της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριµνας (Σµαράγδης 
Νικόλαος), 
23. δα̟άνη ̟οσού 336,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1725, για ̟ροµήθεια 2 
switches για α̟οκατάσταση βλαβών του δικτύου Η/Υ των κτιρίων της Π.Ε Φωκίδας 
(Σµαράγδης Νικόλαος), 
24. δα̟άνη ̟οσού 86,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0869, για εργασία του 
φωτοτυ̟ικού της δ/νσης Υγείας (ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ), 
25. δα̟άνη  ̟οσού 258,30 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1329, για ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών για το φωτοτυ̟ικό της ∆/νσης Υγείας (pc µονο̟ρόσω̟η), 
26. δα̟άνη ̟οσού 332,10 €, α̟ό την ̟ίστωση  του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1723, για ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών για 2 εκτυ̟ωτές της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (ΣΑΜΑΡΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑ), 
27. δα̟άνη ̟οσού 270,60 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1329, για ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών για το φωτοτυ̟ικό της γραµµατείας ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
(ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ), 
28. δα̟άνη ̟οσού 86,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0869, για εργασία του 
φωτοτυ̟ικού της γραµµατείας της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού (Τσέλιος 
Αναστάσιος), 
29. δα̟άνη ̟οσού 250,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1231, για ̟ροµήθεια 
ειδών καθαριότητας (ΒΟΡΡΙΑΣ) για το γραφείο της κας Αντι̟εριφερειάρχη, 
30. δα̟άνη ̟οσού 1.328,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ροµήθεια 4 ̟υροσβεστικών φωλιών για τα κτίρια της Π/Ε Φωκίδας (ΚΟΝΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ), 
31. δα̟άνη ̟οσού 724,35 €, α̟ό την ̟ίστωση Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1699, για ̟ροµήθεια υλικών 
για ε̟ισκευή και συντήρηση τουαλετών και χώρου στην ̟λαζ βραχάκια ιδιοκτησίας 
Π/Ε Φωκίδας  (ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ), 
32. δα̟άνη ̟οσού 1.050,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0899, για την 
µεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας  ̟ρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Ν. Ταµείου 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (∆.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ), 
33. δα̟άνη ̟οσού 85,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
µελανιών του τµήµατος µισθοδοσίας (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ), 
34. δα̟άνη ̟οσού 25.006,49 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459, για την 
̟ληρωµή 2ου λογαριασµού του έργου «Α̟οκατάσταση τεχνικών έργων στο χείµαρρο 
Σκίτσα» (ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ), 
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35. δα̟άνη ̟οσού 317.570,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459, για την 
̟ληρωµή του 2ου λογαριασµού του έργου «Βελτίωση συνδετήριου δρόµου Πολύδροσο  
Χ.Κ Παρνασσού»  (ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ), 
36. δα̟άνη ̟οσού 11.691,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459, για την 
̟ληρωµή του 1ου λογαριασµού του έργου «Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού 
οδοστρώµατος ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό διασταύρωση ̟αλαιάς ε.ο Λιδωρικίου – 
Ναυ̟άκτου ̟ρος δ.δ. Κάµ̟ου (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Ε∆Ε). 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1128 

 
ΘΕΜΑ 49ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ανακο̟ής σε διαταγή ̟ληρωµής της 

εταιρείας Q&R Πληροφοριακά Συστήµατα για το έργο «Ολοκληρωµένα 
Πληροφοριακά Συστήµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΟΠΣΝΑ)», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./12-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Άµφισσας κ. Νικόλαο Εµµανουήλ, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η 
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Πρωτοδικείο Άµφισσας, στην δικάσιµο της 18-9-2013 
ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να ασκήσει ανακο̟ή κατά της 
υ̟΄αριθµ. 89/∆Π89/2010 διαταγής ̟ληρωµής του κ. ∆ικαστή του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Άµφισσας, η ο̟οία εκδόθηκε κατά της ̟ρώην Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Φωκίδας κατό̟ιν της α̟ό 29-11-2010 αίτησης της ανώνυµης εταιρείας 
µε την ε̟ωνυµία «Quality & Reliability Εφαρµογές Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυµη 
Βιοµηχανική και Εµ̟ορική Εταιρεία», συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται για 
την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1129 
 

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4591/12-9-2013 
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 κάλυψη δεσµεύσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν 
για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 
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1 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ενός (1) ̟ολυµηχάνηµατος-φαξ για τις 

ανάγκες του  γραφείου της Περιφερειακής Παράταξης «Μαζί για την 
Στερεά Ελλάδα»  ΕΦ 01073   ΚΑΕ 1725 

 
119,00 

 
2 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής µεταφορικών 

µέσων ξηράς  ΕΦ 01073   ΚΑΕ 1321  
20.000,00 

3 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ειδών καθαρισµού για τις ανάγκες της ∆/νσης 
∆/θµιας Εκ̟αίδευσης Φθιώτιδας ΕΦ 01073  ΚΑΕ 1231  

506,64 

4 ∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ε̟ιδόµατος µεταφοράς µαθητή  για το σχολικό 
έτος 2012-2013 ΕΦ 01073  ΚΑΕ 0821 

1.500,00 

5 ∆α̟άνες για την κάλυψη των αναγκών του εορτασµού της Ηµέρας 
Μνήµης των Εθνικών Ευεργετών στην Π.Ε. Φθιώτιδας  ΕΦ 01073  ΚΑΕ 
5161 

450,00 

6 ∆α̟άνη για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών (δηµιουργία φύλλου υ̟ολογισµού 
̟ρόσθετων τελών Κτηνιάτρων) ΕΦ 01073  ΚΑΕ 0869 

147,00 

7 Πληρωµή ̟ρόσθετων τελών Κτηνιάτρων ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0567      500,00 

8 Α̟οζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων της ∆/νσης Ανά̟τυξης για το 
∆΄ τρίµηνο 2013   ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0515 

5.400,00 

9 Πρακτική άσκηση φοιτητών της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0385 8.000,00 

10 ∆α̟άνη για συντήρηση και ε̟ισκευή λοι̟ού εξο̟λισµού της Π.Ε. 
Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0869 

5.000,00 

11 ∆α̟άνη για λοι̟ές αµοιβές της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899 8.000,00 

12 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια διαφόρων υλικών Η/Υ για τις ανάγκες όλων 
των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1723 

5.000,00 

 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την δα̟άνη µε α/α 5. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1130 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. οικ. 263/3-9-
2013, 570/2-9-2013 & 718/11-9-2013 έγγραφα των γραφείων Αντι̟εριφερειαρχών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τις µετακινήσεις τoυ Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, κ. Γεώργιου Μουλκιώτη, στις 
3-9-2013 στην Αθήνα, σε έκτακτη σύσκεψη στο Υ̟ουργείο Εσωτερικών, 
2. τις µετακινήσεις τoυ Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου Καραµ̟ά, ως 
εξής: 
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- την 1-8-2013 στην Αθήνα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι), 
- στις 9-8-2013 στη Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι), 
- στις 19-8-2013 στη Θεσσαλία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι), 
- στις 27-8-2013 στη Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι – συνεδρίαση Περιφερειακού 
Συµβουλίου) 
- στις 28-8-2013 στον Προυσό Ευρυτανίας (υ̟ηρεσιακοί λόγοι), 
3. τις µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, κα. Γιώτας Γαζή, α̟ό 16/8/13 
έως 10/9/13, ως εξής: 
- Παρασκευή 16/8/2013 Πεντεόρια - Κονιάκος   
- Σάββατο 17/8/2013  Πρατά Λάκκος (Ευ̟άλιο) –Λιδορίκι 
- Κυριακή 18/8/2013 Λιδορίκι 
- Πέµ̟τη  22/8/2013 Αµυγδαλιά 
- Παρασκευή 23/8/2013 Μαραθιά 
- ∆ευτέρα 26/8/2013 Αθήνα - Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης 
- Τρίτη 27/8/2013 Λαµία - Περιφερειακό Συµβούλιο 
- Τετάρτη 28/8/2013 Αθήνα - Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης. 
- Πέµ̟τη 29/8/2013 Αρτοτίνα, Κερασιά, ∆ιχώρι, ∆ροσάτο 
- ∆ευτέρα 2/9/2013 Αθήνα - Εκτελεστική ΕΝΠΕ 
- Τρίτη 3/9/2013 Αθήνα. ΥΠΕΡΑ 
- Τετάρτη 4/9/2013 Αθήνα - Υ̟ουργείο Πολιτισµού. 
- Σάββατο 7/9/2013 Μαριολάτα 
- Κυριακή 8/9/2013 Γραβιά. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1131 

 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για την συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στις 
̟ολιτιστικές εκδηλώσεις «Ιωνικές Μέρες Πολιτισµού και Παράδοσης» ̟ου διοργανώνει η 
Ένωση Μικρασιατών Θήβας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2298/12-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας – Τµήµα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 2.000,00 € µε το Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας α̟ό 24 έως 29 Σε̟τεµβρίου 2013 στις ̟ολιτιστικές 
εκδηλώσεις «Ιωνικές Μέρες Πολιτισµού και Παράδοσης»,  ̟ου διοργανώνει στην Θήβα η 
Ένωση Μικρασιατών Θήβας. Το κόστος των εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ̟οσό των 
8.850,00 €, εκ των ο̟οίων η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις ̟αρακάτω 
δα̟άνες: 
 

1. Φωτισµός – Ηχητική Εγκατάσταση  1.200,00  € 
2. Ενοικίαση ̟αραδοσιακών στολών     800,00  € 

                                           Σύνολο:           2.000,00 € 
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Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ΚΑΠ-Π∆Ε (ΣΑΕΠ 
066) έτους 2013 Π.Ε. Βοιωτίας και το έργο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1132 
 

ΘΕΜΑ 53ο: Εξέταση ένστασης – διαµαρτυρίας & ̟ροσφυγής της εταιρείας “Μωραΐτης 
& ΣΙΑ ΕΠΕ” - έγκριση ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων και 
̟ροσφυγών, στα ̟λαίσια του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια και εγκατάσταση εξο̟λισµού για τις ανάγκες ̟ιστο̟οίησης κατά ISO 9001: 
2008 του ∆ηµόσιου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 57.933,00 €, µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. οικ. 3337/13-9-
2013 και 3328/17-9-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα α̟ό 11-9-2013 & 17-9-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης 
ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και ̟ροσφυγών του ν. 3886/2010, ̟ου 
αφορούν στην εξέταση της α̟ό 5-9-2013 ένστασης – διαµαρτυρίας και της α̟ό 12-9-2013 
̟ροσφυγής της εταιρείας “Μωραΐτης & ΣΙΑ ΕΠΕ”, στα ̟λαίσια του ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση εξο̟λισµού για τις 
ανάγκες ̟ιστο̟οίησης κατά ISO 9001: 2008 του ∆ηµόσιου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Βοιωτίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 57.933,00 €, µε Φ.Π.Α.. 
2. Α̟ορρί̟τει την α̟ό 5-9-2013 ένσταση και την α̟ό 12-9-2013 ̟ροσφυγή της εταιρείας 
“Μωραΐτης & ΣΙΑ ΕΠΕ”, για τους λόγους ̟ου αναλυτικά αναφέρονται στα ανωτέρω 
̟ρακτικά. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1133 
 

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης 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. 2269/17-9-2013  
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 σκέ̟αστρου στη θέση “Βράχος” για την 
αντιµετώ̟ιση κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.700.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
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2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1134 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Ανάκληση της αριθµ. 766/8-7-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής – 
έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας (̟αροχή 
υ̟ηρεσίας): «Άρση Κατολισθητικής ε̟ικινδυνότητας στην ̟εριοχή Τιθορέας ∆ήµου 
Αµφίκλειας – Ελάτειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
105726/9696/16-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, καθώς και το µε αριθµ. 6251/140000/1-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοίκησης της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τα ο̟οία και 
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υ̟΄ αριθµ. 766/8-7-2013  α̟όφασή της, σχετικά µε την ανάθεση της 
υ̟ηρεσίας του έργου: «Άρση Κατολισθητικής ε̟ικινδυνότητας στην ̟εριοχή Τιθορέας 
∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
δεδοµένου ότι εκ ̟αραδροµής αναφέρει λανθασµένο νοµικό ̟λαίσιο και δεν µ̟ορεί να 
υλο̟οιηθεί. 
2. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας (̟αροχή 
υ̟ηρεσίας): «Άρση Κατολισθητικής ε̟ικινδυνότητας στην ̟εριοχή Τιθορέας ∆ήµου 
Αµφίκλειας – Ελάτειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
σύµφωνα µε το άρθρο 6, ̟αρ. 7 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄), 
β) τα τεύχη για την ανάθεση της ως άνω ̟αροχής υ̟ηρεσίας, 
γ)  την δα̟άνη ύψους 70.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της ̟αροχής υ̟ηρεσίας. 
3. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει τον ̟ρόχειρο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε “να α̟οσαφηνιστεί ̟ώς 
είχε φτιαχτεί η ̟ρώτη εισήγηση ̟ου ̟ροσανατόλιζε λάθος την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1135 
 

ΘΕΜΑ 56ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για νοµική στήριξη τεχνικού υ̟αλλήλου στο 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Λαµίας (υ̟όθεση ∆ηµητρίου Αγγελέτου). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
104752/842/17-9-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟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 µε 
σχέση έµµισθης εντολής, Προϊστάµενο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. κ. Χατζηµ̟ύρρο 

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΗ-ΘΥΘ



 46 

Κων/νο, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Λαµίας, στην δικάσιµο της 17-10-2013 ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να εκ̟ροσω̟ήσει τον ∆ηµήτριο Αγγελέτο, ̟ολιτικό 
µηχανικό, ̟ρώην υ̟άλληλο της ∆ιεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, 
ο ο̟οίος ̟αρα̟έµ̟εται για το αδίκηµα της ̟ληµµύρας α̟ό αµέλεια, κατό̟ιν της α̟ό 
12-9-2013 υ̟οβληθείσας αιτήσεώς του για νοµική κάλυψη στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις 
και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την 
υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1136 
 

ΘΕΜΑ 57ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για νοµική στήριξη τεχνικού υ̟αλλήλου στο 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Λαµίας (υ̟όθεση Ευάγγελου Ε̟ισκό̟ου). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
104743/840/17-9-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟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 µε 
σχέση έµµισθης εντολής, Προϊστάµενο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. κ. Χατζηµ̟ύρρο 
Κων/νο, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Λαµίας, στην δικάσιµο της 17-10-2013 ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να εκ̟ροσω̟ήσει τον Ευάγγελο Ε̟ισκό̟ου, 
το̟ογράφο µηχανικό Π.Ε., υ̟άλληλο της ∆ιεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος, ο ο̟οίος ̟αρα̟έµ̟εται για το αδίκηµα της ̟ληµµύρας α̟ό αµέλεια, κατό̟ιν 
της α̟ό 12-9-2013 υ̟οβληθείσας αιτήσεώς του για νοµική κάλυψη στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις 
και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την 
υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1137 
 

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 3038/4-9-2013, 

3162/13-9-2013, 3198/18-9-2013 και 3199/18-9-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

 
α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 8ος λογαριασµός του έργου: «Οδός 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 227.453,11 € 
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Καστανιά Πρόδροµος Ροσκιά Ν.Α. 
Ευρυτανίας 
ΚΑΕ  9453 

2 7ος Λογαριασµός του έργου: 
«Μετατρο̟ή κτηρίου Παλαιού 

∆ασαρχείου σε Ιστορικό και 
Λαογραφικό Μουσείο» 

ΚΑΕ  9479 

Κ/Ξ   Ι. 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ– Γ. 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  

67.800,00 € 

3 1ος λογαριασµός του έργου: «Μελέτη 
έργου ̟ροστασία ̟ρανών 
ε̟ρχιακού οδικού δικτύου 

Καρ̟ενήσι- Προυσσός» 
ΚΑΕ  9453  

ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. –
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ν. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ- ΚΙΣΣΑΣ 

Β. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

21.510,99 € 
 
 

 

4 1ος λογαριασµός του έργου: 
«Ασφαλτόστρωση δρόµου ̟ρος Ι. 

Μ. Σωτήρας Καρ̟ενησίου» 
ΚΑΕ 9771 

 
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
27.412,80 € 

5 2ος λογαριασµός του έργου 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό 

άξονα Αγία Τριάδα - Χόχλια 
ΚΑΕ  9459 

Λά̟̟ας Βασίλειος 45.221,41 € 

6 1ος λογαριασµός του έργου 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό 

άξονα Αγία Τριάδα - Χόχλια 
ΚΑΕ  9459 

Λά̟̟ας Βασίλειος 704,08 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1138 
 

ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός Γλύφας – Φανός Ν.Α. 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.800.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΕ 
100825/9304/12-9-2013 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 ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Οδός 
Γλύφας – Φανός Ν.Α. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.800.000,00 €, κατά διακόσιες 
εβδοµήντα µία (271) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 31-5-2014. 
Ο κ. Χρονάς ε̟ισήµανε τη χαµηλή ροή χρηµατοδότησης του έργου του θέµατος. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1139 

 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3172/16-9-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
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το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

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

 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ 
(ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. σε 

ΕΥΡΩ) 
1 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού 

εξο̟λισµού των µηχανηµάτων και  οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων και της ∆/νσης ∆ιοικητικού  της Π.Ε. Ευρυτανίας  
 
ΕΙ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
ΠΟΣΟ 

Ισο̟εδωτής ΚΥ   460 65,00 
Ηµιφορτηγό  ΚΗΙ  4380 190,00 
Εκσκαφέας φορτωτής ΜΕ   121637 155,00 
Αυτοκίνητο Jeep ΚΗΥ 9377 90,00 
ΣΥΝΟΛΟ  500,00 
Εκχιονιστικό ΚΥ 453 530.00 
ΣΥΝΟΛΟ  530,00 
Εκχιονιστικό ΚΥ 3278 135,00 
Εκχιονιστικό ΚΥ 3278 250,00 
Ισο̟εδωτής ΚΥ 3151 60,00 
Ισο̟εδωτής ΚΥ 3297 65,00 
Ισο̟εδωτής ΚΥ 3156 100,00 
Ισο̟εδωτής ΙΧ  121635 130,00 
ΣΥΝΟΛΟ  740,00 
Εκχιονιστικό λε̟ίδες  ΚΗΥ 9371 855,00 
ΣΥΝΟΛΟ  855,00 
Αυτοκίνητο Jeep  KHI  4373 474,00 
ΣΥΝΟΛΟ  474,00 
Εκχιονιστικό ΚΥ     452 100,75 
  28,38 
  187,48 
  72,04 
ΣΥΝΟΛΟ  388,65 
Ηµιφορτηγό ΚΗΥ 9375 207,84 
ΣΥΝΟΛΟ  207,84 
Ισο̟εδωτής Ι.Χ.   121635 25,54 
  91,84 
  368,14 

15.737,18 
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ΣΥΝΟΛΟ  485,52 
Ισο̟εδωτής ΚΥ    3156 354,73 
ΣΥΝΟΛΟ  354,73 
Ισο̟εδωτής ΚΥ    3151 6,77 
  359,12 
ΣΥΝΟΛΟ  365,89 
Φορτηγό  ΚΗΥ  9400 5,05 
ΣΥΝΟΛΟ  5,05 
Εκχιονιστικό ΚΥ    3278 7,00 
ΣΥΝΟΛΟ  7,00 
Φορτηγό ΚΗΥ  9373 293,80 
ΣΥΝΟΛΟ    293,80 
Ισο̟εδωτής ΚΥ 3156 154,98 
ΣΥΝΟΛΟ  154,98 
Εκχιονιστικό - λε̟ίδες ΚΗΥ 9390 446,49 
ΣΥΝΟΛΟ  446,49 
Ισο̟εδωτής ΚΥ    460 2.979,06 
ΣΥΝΟΛΟ  2.979,06 
Φορτηγό  ΚΗΙ 4379 990,00 
ΣΥΝΟΛΟ  990,00 
Ηµιφορτηγό   ΚΗΥ 9375 200,49 
Ηµιφορτηγό  ΚΗΥ 3753 359,90 
Ηµιφορτηγό ΚΗΥΙ 4374 258,30 
ΣΥΝΟΛΟ  818,69 
Φορτηγό - Ρυµουλκό ΚΗΥ  9370 88,11 
Εκσκαφέας- Φορτωτής Ι.Χ.   121637 15,00 
Φορτηγό  ΚΗΥ   9376 87,42 
Εκχιονιστικό -Λε̟ίδες ΚΗΥ  9390 354,48 
Εκχιονιστικό  ΚΥ      453 14,02 
Ηµιφορτηγό  ΚΗΙ   4380 32,02 
Εκχιονιστικό  ΜΕ    93852 354,48 
ΣΥΝΟΛΟ  945,53 
Φορτωτής  ΙΧ 121636 12,50 
Ισο̟εδωτής ΚΥ 3151 341,15 
Ισο̟εδωτής ΚΥ  460 54,98 
ΣΥΝΟΛΟ  408,63 
Εκχιονιστικό  ΚΗΥ 9400 361,62 
ΣΥΝΟΛΟ  361,62 
Εκσκαφέας  ΙΧ    121637 172,20 
Φορτηγό  ΚΗΥ 9373 73,80 
ΣΥΝΟΛΟ  246,00 
Προωθητήρας  ΚΥ  3157 688,80 
  92,25 
ΣΥΝΟΛΟ  781,05 
Ε̟ιβατικό αυτοκίνητο ΚΗΥ  9365  99,42 
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Ε̟ιβατικό αυτοκίνητο ΚΗΥ  9377 29,03 
Ισο̟εδωτής ΚΥ  3297 83,35 
ΣΥΝΟΛΟ  211,80 
Ισο̟εδωτής  ΙΧ  121635 330,00 
Ηµιφορτηγό ΚΗΥ  9389 140,00 
ΣΥΝΟΛΟ  470,00 
Εκχιονιστικό Λε̟ίδες  ΚΗΥ  9400 1.715,85 
ΣΥΝΟΛΟ  1.715,85 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  15.737,18 

Σχετ. αριθµ. 1182/9-04-2013, 2057/06-06-2013, 2401/03-07-2013, 
1705/16-05-2013, 2639/25-07-2013 και 2958/26-08-2013 έγγραφα της 
∆/νσης ∆/κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1321 

2 ∆α̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή 
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της ΠΕ Ευρυτανίας 
 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟ 

Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 4380 65,00 
Εκσκαφέας φορτωτής Ι.Χ. 121637 40,00 
Εκχιονιστικό ΚΥ   3278 80,00 
Ισο̟εδωτής ΚΥ   3297 75,00 
Ισο̟εδωτής Ι.Χ.  121635 210,00 
Εκχιονιστικό λε̟ίδες ΚΗΥ 9371 80,00 
ΣΥΝΟΛΟ  550,00 
Ισο̟εδωτής ΚΥ  3156 700,00 
ΣΥΝΟΛΟ  700,00 
Αυτοκίνητο Jeep ΚΗΙ 4373 150,00 
ΣΥΝΟΛΟ  150,00 
Εκχιονιστικό  ΚΥ  453 762,60 
Ισο̟εδωτής ΚΥ  3151 18,45 
Ισο̟εδωτής Ι.Χ.  121635  344,40 
ΣΥΝΟΛΟ  1.125,45 
Ισο̟εδωτής  ΚΥ    3156 861,00 
  850,00 
  626,00 
ΣΥΝΟΛΟ  2.337,00 
Εκχιονιστικό - λε̟ίδες ΚΗΥ 9390 184,50 
ΣΥΝΟΛΟ  184,50 
Ισο̟εδωτής ΚΥ    460 1.820,40 
ΣΥΝΟΛΟ  1.820,40 
Φορτηγό  ΚΗΙ 4379 815,00 
ΣΥΝΟΛΟ  815,00 

    
13.094,40 
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Ισο̟εδωτής  ΚΥ      460 49,20 
Ισο̟εδωτής ΚΥ      459 73,80 
Φορτηγό  ΚΗΥ  9376 61,50 
Φορτηγό - Ρυµουλκό ΚΗΥ  9370 73,80 
Φορτηγό  ΚΗΙ   4379 36,90 
Εκχιονιστικό –Λε̟ίδες  ΚΗΥ  9390 442,80 
Εκσκαφέας –Φορτωτής  ΙΧ  121637 184,50 
ΣΥΝΟΛΟ  922,50 
Ισο̟εδωτής  ΙΧ 123350 922,50 
ΣΥΝΟΛΟ  922,50 
Εκχιονιστικό  ΚΥ    453  196,80 
Ηµιφορτηγό  ΚΗΙ  4380 79,95 
Εκσκαφέας- φορτωτής ΚΥ   3152 430,50 
ΣΥΝΟΛΟ  707,25 
Εκχιονιστικό  ΚΗΥ 9400 147,60 
ΣΥΝΟΛΟ  147,60 
Ισο̟εδωτής  ΚΥ  3151 147,60 
Φορτηγό   ΚΥ  9376 393,60 
  49,20 
  73,80 
Αυτοκίνητο ΚΗΙ  4374 209,10 
Αυτοκίνητο ΚΗΙ   9377 98,40 
ΣΥΝΟΛΟ  971,70 
Φορτηγό   ΚΗΙ 4379 196,80 
Εκσκαφέας-Φορτωτής  ΙΧ  121637 159,90 
Προωθητήρας   ΚΥ  3157 98,40 
  61,50 
  147,60 
  123,00 
ΣΥΝΟΛΟ  787,20 
Προωθητήρας   ΚΥ  456 221,40 
Φορτηγό   ΚΗΥ 9373 73,80 
Ισο̟εδωτής ΚΥ   459 196,80 
ΣΥΝΟΛΟ  492,00 
Ε̟ιβατικό αυτοκίνητο  ΚΗΥ  9365 24,60 
Ε̟ιβατικό αυτοκίνητο ΚΗΥ  9377 73,80 
Ισο̟εδωτής  ΚΥ   3297 98,40 
ΣΥΝΟΛΟ  196,80 
Ηµιφορτηγό  ΚΗΥ  9389 80,00 
ΣΥΝΟΛΟ  80,00 
Εκχιονιστικό – λε̟ίδες  ΚΗΥ  9400 184,50 
ΣΥΝΟΛΟ  184,50 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  13.094,40 

Σχετ. αριθµ. 1182/09-04-2013,2057/06-06-2013,2401/03-07-
2013,1705/1605-2013, 2629/24-07-2013, 2958/26-08-2013 και 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1140 
 

ΘΕΜΑ 61ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 34/28-2-2011 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής - εκ νέου έγκριση διορθωµένου ̟ρωτοκόλλου ̟ροσωρινής και οριστικής 
̟αραλαβής ̟ου αφορά τον ε̟ανακαθορισµό της α̟οζηµίωσης θετικών ζηµιών λόγω 
διάλυσης της σύµβασης του  έργου: «Κατασκευή τεχνικού στο Στιλιόρεµµα – ∆.∆ Στίλιας 
– ∆. Λιδορικίου», Π.Ε. Φωκίδας.   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
106280/4092/17-9-2013 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 

Τρο̟ο̟οιεί την υ̟΄αριθµ. 34/28-2-2011 α̟όφασή της, µε την ο̟οία εγκρίθηκε το 
̟ρωτόκολλο ̟ροσωρινής και οριστικής ̟αραλαβής του  έργου: «Κατασκευή τεχνικού 
στο Στιλιόρεµµα – ∆.∆ Στίλιας – ∆. Λιδορικίου», Π.Ε. Φωκίδας και καθορίστηκε το ̟οσό 
της α̟οζηµίωσης θετικών ζηµιών του αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύµβασης, ως ̟ρος 
̟οσό της α̟οζηµίωσης, ̟ου ε̟ανακαθορίστηκε, σύµφωνα και µε το α̟ό 13.9.2013 
συνηµµένο ̟ρωτόκολλο α̟οζηµίωσης, α̟ό 6.126,68 € σε 6.031,21 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1141 
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση 
βλαβών στον οδικό άξονα Βίνιανη – ∆άφνη – Μαυροµάτα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2198/18-9-2013 
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. 1/3-9-2013 και 1α/11-9-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Βίνιανη – ∆άφνη – 
Μαυροµάτα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν 

2639/25-07-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού της Π.Ε. 
Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ  
0861 

3 ∆α̟άνη για ̟ροµήθεια κάθε είδους µηχανολογικού και λοι̟ού 
εξο̟λισµού για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας.  
Σχετ. αριθµ. 1705/16-05-2013  έγγραφο της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού 
της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ  
1729 

11,84 
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στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των 
εγγυητικών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 
έξι τοις εκατό (6,00%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1142 
 

ΘΕΜΑ 63ο: Εγκρίσεις δα̟ανών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3174/16-9-2013 

έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη δέσµευση δα̟άνης, ως εξής: 
1. ̟οσού 522,39 € στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0515, για την ̟ληρωµή κλιµακίων ελέγχου της 
∆/νσης Ανά̟τυξης της Π.Ε. Ευρυτανίας, τα ο̟οία έχουν συγκροτηθεί για τον 
Περιοδικό Έλεγχο Μέτρων και Σταθµών κατά το έτος 2011,  
2. ̟οσού 500,00 € στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή καθ’ υ̟έρβαση εξόδων 
µεταφοράς εκτός έδρας Γεωτεχνικών και Τεχνικών Υ̟αλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2013.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1143 

 
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτο̟οιητικού Πίνακα Εργασιών 
του έργου: «Ολοκλήρωση ̟εριβάλλοντος χώρου δηµοτικού σχολείου Αχινού», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
106540/9790/18-9-2013 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 τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτο̟οιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Ολοκλήρωση ̟εριβάλλοντος χώρου δηµοτικού σχολείου Αχινού», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
αναδόχου «ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε∆Ε», συνολικής δα̟άνης 173.972,55€ µε Φ.Π.Α., 
δηλαδή σε υ̟έρβαση κατά 2.109,75 € σε σχέση µε το ̟οσό του συµφωνητικού, λόγω 
αύξησης των α̟ολογιστικών δα̟ανών της ασφάλτου. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1144 
 

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση ̟αράτασης συνολικού χρόνου εκ̟όνησης της µελέτης: 
«Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου,  ∆.∆. Λυγαριάς του ∆ήµου Λαµιέων», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµωµένης  αµοιβής 159.896,61 χωρίς Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
106169/9768/17-9-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
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Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, του συνολικού χρόνου εκ̟όνησης της µελέτης: 
«Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου, ∆.∆. Λυγαριάς του ∆ήµου Λαµιέων», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµωµένης αµοιβής 159.896,61 χωρίς Φ.Π.Α., κατά διακόσιες 
εβδοµήντα (270) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 24 – 05 – 2014, για τους λόγους ̟ου 
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της Προϊσταµένης της ∆/νσης Τεχνικών  
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1145 
 

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

Περικλής Καραΐσκος 
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
Αναστάσιος Χρονάς 
Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 
Θωµάς Τουσιάδης 

    Γεώργιος Ζιώγας 
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