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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

          της 6ης Αυγούστου  2013 
          Αριθµός Πρακτικού 24 

  

                                                                                                  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 6 Αυγούστου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ̟.µ., συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-1-
2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά 
α̟ό την υ̟΄ αριθµ. 1280/1-8-2013 ̟ρόσκληση του Προέδρου αυτής, ̟ου ε̟ιδόθηκε 
νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να 
α̟οφασίσει ε̟ί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 23/29-7-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Εργασίες καθαρισµού Γερµανικής 
τάφρου Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών α̟ό τις 
̟ρόσφατες ̟ληµµύρες στο Νοµό Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για συνδιοργάνωση της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε τον Όµιλο Φίλων του Λυκείου Ελληνίδων Λαµίας 
Φθιώτιδας του «7ου Συνεδρίου Παραδοσιακού Χορού και Τραγουδιού».   
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για ̟αροχή οικονοµικής ενίσχυσης α̟ό την 
‘’Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας’’ στον Μουσικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Χορωδία 
Αταλάντης». 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για ̟αροχή οικονοµικής ενίσχυσης α̟ό την 
‘’Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας’’ στον φιλανθρω̟ικό σύλλογο «Συν στον Άνθρω̟ο». 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού  - κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Καθαρισµός ρεµάτων», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Αµµοχαλικόστρωση 
αγροτικών οδών ̟εριοχής Ανθήλης», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟άνης µετά α̟ό τελεσίδικη α̟όφαση του Ειρηνοδικείου 
Άµφισσας (υ̟όθεση Παναγιώτη Μητσοµ̟όνου), Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δικαστικής δα̟άνης µετά α̟ό α̟όφαση του Συµβουλίου 
Ε̟ικρατείας (υ̟όθεση Παναγιώτη & Κων/νου Βίλλια), Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για Εφαρµογή ̟ρογράµµατος ελέγχου της Βρουκέλλωσης στα 
αιγο̟ρόβατα και αγελαία βοοειδή, έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας». 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Φουρνά – Βράχα - Κλειστός», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
120.000,00 €  µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιενέργεια δηµόσιας κλήρωσης για ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Κατασκευή τεχνικών έργων και στηθαίων ασφάλειας ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό 
Μηλιά έως Στίλια», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 153.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου µε 
τίτλο: «Σύµβουλος Υ̟οστήριξης της ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Βοήθεια στο 
Σ̟ίτι», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Στένωµα – ∆οµιανοί - Αγία Τριάδα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 €  µε  Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου:  «Πεζοδρόµηση – ∆ιαµόρφωση 
οδού ̟ρος Αθλητικό κέντρο και Βυζαντινό Μνηµείο ∆ήµου Μαλεσίνας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης:  
«Μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας και ̟ροσβάσεων αυτής»,         
̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 443.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
 ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της εργασίας (̟αροχής υ̟ηρεσίας) του 
έργου: «Βελτίωση συνθηκών λειτουργίας του αντλιοστασίου Βίστριζας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ7ΛΗ-12Ψ



 3 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Αµµοχαλικόστρωση 
δρόµου στο ∆.∆ Μ̟ράλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Συµ̟ληρωµατικές εργασίες 
κατασκευής στεγάστρου στο ∆.∆. Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση 
του 20ου Συνεδρίου Νέων Αγροτών στην Λαµία. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος για το ̟αράρτηµα ∆΄ 
του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια Γραφικής ύλης - Υλικών εκτύ̟ωσης – 
Φωτοτυ̟ικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας 
και των ∆/νσεων Α/θµιας – Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, ̟ροϋ̟ολογισµού 
45.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Εύβοιας.  
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια µελανιών (TONNER) των εκτυ̟ωτών, των 
φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων και των µηχανηµάτων φαξ», για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του υ̟οέργου «Α̟οκατάσταση 
Οδο̟οιίας στο Τ.Κ Τσούκας» του έργου: «Άµεση α̟οκατάσταση ζηµιών-συντηρήσεις 
στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε Φθιώτιδας, έτους 2013». 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση µετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (6) οι κ.κ. Αθανάσιος Μ̟ουραντάς, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Γεώργιος 
Πα̟αργύρης (α̟ουσίαζε κατά τη συζήτηση των έκτακτων θεµάτων και των θεµάτων 1 -
10), Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας και Αναστάσιος Χρονάς. Α̟ό τη 
συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Περικλής 
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Καραΐσκος, Κωνσταντίνος ∆ασκαλό̟ουλος και Θωµάς Τουσιάδης καθώς και τα 
ανα̟ληρωµατικά µέλη αυτών. 
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 και Υ̟οδοµών, και οι εισηγητές: 
3. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
4. Χαρίκλεια Σταµατο̟ούλου, Προϊστάµενη του τµήµατος ∆οµών & Περιβάλλοντος της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
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 δέσµευσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή εξόδων µεταφοράς 
εκτός έδρας υ̟αλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας (εξ ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση µελέτης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασµού 
το̟ικής κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.950.000 € µε  
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης για µίσθωση µηχανηµάτων και 
εκχιονισµούς κατά την χειµερινή ̟ερίοδο 2013 στην Π.Ε. Φωκίδας.  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λι̟αντικών για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 

369.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της εργασίας (̟αροχή 
υ̟ηρεσίας): «Προσαρµογή τµήµατος Π.Ε.Ο. Λαµίας – ∆οµοκού στη θέση Μεταλλεία», 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση 8ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 905/29-7-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως δα̟ανών και διάθεσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή 
λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 411/16-4-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως δηµο̟ράτησης του έργου: «Ε̟ισκευή – 

αντικατάσταση σκελετού στέγης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 64.890,68 €. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής ̟ροστασίας των 
δικαιούχων υ̟αλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 39.780,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
64.787,31 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση ̟αράτασης ισχύος ̟ροσφορών του ανοιχτού διεθνούς 
διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και 
Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και 
α̟οφάσισε τα ̟αρα̟άνω θέµατα να συζητηθούν ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 927 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή εξόδων µεταφοράς 
εκτός έδρας υ̟αλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας (εξ ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2726/2-8-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 20.000,00 € για εκτός έδρας µετακινήσεις 
ογδόντα δύο (82) συνολικά υ̟αλλήλων, για το χρονικό διάστηµα α̟ό τον Αύγουστο 
έως τον ∆εκέµβριο 2013, α̟ό τις ̟αρακάτω υ̟ηρεσίες: 

1) ∆/νση Τεχνικών Έργων: 34 υ̟άλληλοι 
2) ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού: 13 υ̟άλληλοι 
3) ∆/νση Αγρ/κής Οικ/µίας και Κτην/κής: 10 υ̟άλληλοι 
4) ∆/νση Ανά̟τυξης: 8 υ̟άλληλοι 
5) Τµήµα Περιβ/ντος και Υδροοικονοµίας: 1 υ̟άλληλος 
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6) ∆/νση Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών: 4 υ̟άλληλοι 
7) ∆/νση ∆ηµ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας: 4 υ̟άλληλοι 
8) Τµήµα Πληροφορικής: 4 υ̟άλληλοι 
9) Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: 2 υ̟άλληλοι 
10) Γραφείο Αντι̟εριφερειάρχη: 2 υ̟άλληλοι 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 928 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση µελέτης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασµού 
το̟ικής κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.950.000 € µε  
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2332/2-8-2013 
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 
Εγκρίνει την µελέτη του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασµού το̟ικής κοινότητας Αγ. 
∆ηµητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.950.000 € µε  Φ.Π.Α.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 929 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης για µίσθωση µηχανηµάτων και 
εκχιονισµούς κατά την χειµερινή ̟ερίοδο 2013 στην Π.Ε. Φωκίδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./25-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την µε α̟ευθείας ανάθεση µίσθωση µηχανηµάτων και εκτέλεση της εργασίας 
του εκχιονισµού, ως εξαιρετικά ε̟είγουσα ̟ερί̟τωση, α̟ό τους αναγραφόµενους 
αναλυτικά στην υ̟΄αριθµ. 748/27-6-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ιδιώτες, 
κατά την χειµερινή ̟ερίοδο 2013, και συγκεκριµένα κατά τους µήνες Ιανουάριο έως 
αρχές Α̟ριλίου στην Π.Ε. Φωκίδας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 176 του ν. 
3852/2010, ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 930 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λι̟αντικών για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 

369.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4019/2-8-2013 

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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 1-8-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων και λι̟αντικών για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 369.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου 
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα ο̟οία ̟ροσκόµισαν στην 
ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού οι ανάδοχες ̟ροµηθεύτριες εταιρείες. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού, ως εξής: 
α) για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης (βενζίνη αµόλυβδη και ̟ετρέλαιο 
κίνησης) στην εταιρεία «ΧΑΛΚΙΑΣ Α.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 0,0015 €, 
β) για την ̟ροµήθεια ̟ετρελαίου θέρµανσης στην εταιρεία «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η 
ΛΑΜΙΑΣ - VD OIL ΕΠΕ.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 0,0015 €, 
γ) για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών στην Ε̟ιχείρηση «ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ», ̟ου  
̟ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή, ήτοι 8.692,41 € µε Φ.Π.Α.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 931 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της εργασίας (̟αροχή 
υ̟ηρεσίας): «Προσαρµογή τµήµατος Π.Ε.Ο. Λαµίας – ∆οµοκού στη θέση Μεταλλεία», 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
89675/8320/31-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 20.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση της εργασίας  (̟αροχή υ̟ηρεσίας) «Προσαρµογή τµήµατος Π.Ε.Ο. Λαµίας – 
∆οµοκού στη θέση Μεταλλεία», Π.Ε. Φθιώτιδας. Η ανάθεση του έργου θα γίνει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6, ̟αρ. 7. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 932 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση 8ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4023/5-8-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την 8η Τρο̟ο̟οίηση Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 933 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 905/29-7-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως δα̟ανών και διάθεσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή 
λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2741/5-8-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 905/29-7-2013 α̟όφασή της, ως ̟ρος το ̟οσό του έργου µε 
α/α 3, α̟ό το εσφαλµένο «22.549,57 €» στο ορθό «24.549,57 €», ό̟ως φαίνεται στον 
ακόλουθο ̟ίνακα: 
 

3 1ος λογαριασµός του έργου «Βελτίωση 
του δρόµου Άγραφα- Γέφυρα 

Κουρούνας» 
ΚΑΕ  9771 

Χαντζό̟ουλος 
Σ̟ύρος 

24.549,57 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 934 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 411/16-4-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί εγκρίσεως δηµο̟ράτησης του έργου: «Ε̟ισκευή – 

αντικατάσταση σκελετού στέγης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας», Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 64.890,68€. 

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

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 411/16-4-2013 α̟όφασή της, ̟ου αφορά στην έγκριση 
δηµο̟ράτησης του έργου: «Ε̟ισκευή – αντικατάσταση σκελετού στέγης Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 64.890,68€, διότι για το ίδιο 
έργο µε ̟ροϋ̟ολογισµό 80.000,00€ ελήφθη και δεύτερη α̟όφαση, η υ̟΄αριθµ. 493/10-5-
2013, η ο̟οία είναι και η ορθή. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 935 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής ̟ροστασίας των 
δικαιούχων υ̟αλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 39.780,00 € µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4026/5-8-2013 
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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ειδών ατοµικής ̟ροστασίας» για τους δικαιούχους υ̟αλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 39.780,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της µειοδότριας εταιρείας. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία: «ΤΣΙΓΑΝΗ 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ-ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ», µε συνολική τιµή 
̟ροσφοράς 17.272,00 €. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 936 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
64.787,31 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3991/5-8-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  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 το α̟ό 2-8-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης 
του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 64.787,31 € µε 
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών του άρθρου 
6 ̟αρ.2 του Π.∆, 118/2007 των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού: 
- για το Τµήµα 1 στην εταιρεία: «Syngeta Hellas Ανώνυµη Εµ̟ορική Βιοµηχανική 
Εταιρία – Προϊόντα Φυτο̟ροστασίας και σ̟όροι , Παραγωγή & Εµ̟ορία Αγροχηµικών 
& Σ̟όρων», για ̟οσότητα 489 λίτρων l-cyhalothrin, συνολικού ̟οσού 29.291,1 € συν 
13% Φ.Π.Α.,  
- για το τµήµα 2 στην εταιρεία: «Bayer CropScience», για ̟οσότητα 46 kg Decis Profi 
25WG, συνολικού ̟οσού  8.970,00 € συν 13% Φ.Π.Α. και  
- για το Τµήµα 4  την εταιρεία:  «BASF- The Chemical Company», για ̟οσότητα 860 
λίτρων dimethoate, συνολικού ̟οσού  5.710,40 € συν 13% Φ.Π.Α..  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 937 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση ̟αράτασης ισχύος ̟ροσφορών του ανοιχτού διεθνούς 
διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και 
Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 91658/3000/6-
8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε., το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνέχεια ̟αρείχε 
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διευκρινήσεις ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε., κ. 
Αντωνό̟ουλος Αντώνιος. 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την ̟αράταση ισχύος των ̟ροσφορών των συµµετεχόντων στον ανοιχτό 
διεθνή διαγωνισµό του έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού 
και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α., κατά εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες α̟ό την ε̟οµένη της 
ηµεροµηνίας λήξης τους. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 938 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 23/29-7-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 23/29-7-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Ο κ. Χρονάς εξέφρασε “την ε̟ιφύλαξή του α̟έναντι στην καταγραφόµενη διαδικασία 
αντιµετώ̟ισης του 5ου έκτακτου θέµατος του ως άνω ̟ρακτικού”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 939 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 2623/23-7-
2013, 2624/23-7-2013 & 2628/24-7-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 1ος λογαριασµός του έργου «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Προυσός - Καστανιά» 
Κ.Α.Ε. 9459 

ΤΡΑΝΤΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

1.100,00 € 

2 2ος λογαριασµός του έργου «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Προυσός - Καστανιά» 
Κ.Α.Ε. 9459 

ΤΡΑΝΤΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

58.186,52 € 
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3 6ος λογαριασµός του έργου 
«Α̟οκατάσταση κατολισθαίνοντος 
τµήµατος οδικού δικτύου Προυσός- 
Αγρίνιο» 
ΚΑΕ  9459 

ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Ε.∆.Ε. 

37.650,00 € 

4 1ος λογαριασµός του έργου «Μελέτη 
ε̟ισκευής στέγης και ̟ροσθήκης νέων 
µεταλλικών στεγάστρων στο Χ.Κ.Κ» 
ΚΑΕ  9459 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΟΣΟΣ 11.640,00 € 

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε θετική ψήφο αναφορικά µε τις δα̟άνες µε α/α 1, 2, 3 
“µολονότι η α̟οκατάσταση των κατολισθήσεων στον δρόµο Προυσός – Αγρίνιο δεν έχει 
αντιµετω̟ιστεί ολοκληρωµένα”, αλλά δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την δα̟άνη µε α/α 4 
σχετικά µε την κατασκευή µεταλλικού στεγάστρου στο Χιονοδροµικό Κέντρο 
Καρ̟ενησίου ̟ου ελέγχεται α̟ό ιδιώτη.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 940 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Εργασίες καθαρισµού Γερµανικής 
τάφρου Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
83595/7818/16-7-2013 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 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Εργασίες καθαρισµού Γερµανικής τάφρου Λαµίας», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη ̟οσού 200.000,00 € 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 για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την ̟αρατήρηση ότι “κά̟οια στιγµή ̟ρέ̟ει να γίνει συζήτηση 
για το ̟ρόβληµα ̟ου υ̟άρχει µε την διαχείριση των ε̟ιφανειακών υδάτων στην είσοδο της 
̟όλης”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 941 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών α̟ό τις 
̟ρόσφατες ̟ληµµύρες στο Νοµό Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
59878/5326/16-7-2013 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 
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α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών α̟ό τις ̟ρόσφατες ̟ληµµύρες 
στο Νοµό Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµο̟ρασία,  
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη ̟οσού 200.000,00 € 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 για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για α̟οσ̟ασµατική 
αντιµετώ̟ιση, όταν τα αντι̟ληµµυρικά έργα στην κοιλάδα του Σ̟ερχειού ̟αραµένουν 
ανικανο̟οίητα λόγω έλλειψης ̟ιστώσεων και εκσυγχρονισµού του υ̟άρχοντος σχεδίου”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 942 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για συνδιοργάνωση της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε τον Όµιλο Φίλων του Λυκείου Ελληνίδων Λαµίας 
Φθιώτιδας του «7ου Συνεδρίου Παραδοσιακού Χορού και Τραγουδιού».   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3839/25-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και ̟ρόταση του κ. Παναγιώτη Παρχαρίδη για µείωση 
της αιτούµενης δα̟άνης η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 3.000,00 €, για την 
συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε τον “Όµιλο Φίλων του Λυκείου 
Ελληνίδων Λαµίας Φθιώτιδας” του «7ου Συνεδρίου Παραδοσιακού Χορού και Τραγουδιού», 
̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 27, 28 και 29 Σε̟τεµβρίου 2013 στην Λαµία. 
H συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ∆ηµόσιες 
Ε̟ενδύσεις - Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης», Ε.Φ. 01071 , ΚΑΕ 
9779. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, κρίνοντας ‘’αναγκαία την ιεράρχηση των δα̟ανών’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 943 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για ̟αροχή οικονοµικής ενίσχυσης α̟ό την 
‘’Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας’’ στον Μουσικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Χορωδία 
Αταλάντης». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2272/24-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 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 δα̟άνη ̟οσού 3.000,00 €, α̟ό την εγγεγραµµένη ̟ίστωση στον 
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̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Ε. Φθιώτιδας οικ. έτους 2013 (Κ.Α.Ε. 9779), ̟ου αφορά 
̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης, για ̟αροχή οικονοµικής ενίσχυσης α̟ό την 
‘’Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας’’ στον Μουσικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Χορωδία 

Αταλάντης», στην παρουσίαση κοινής συναυλίας, µε την ‘’ΒΟΛΙΩΤΙΚΗ  ΧΟΡΩ∆ΙΑ’’, µε 
το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, ‘’Άξιον Εστί’’ ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί σε Βόλο -
Αταλάντη - Αθήνα και Λιβαδειά, ̟ρος το τέλος του 2013.  
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι ̟ρόκειται για αρµοδιότητα του 
Υ̟ουργείου Πολιτισµού. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 944 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για ̟αροχή οικονοµικής ενίσχυσης α̟ό την 
‘’Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας’’ στον φιλανθρω̟ικό σύλλογο «Συν στον Άνθρω̟ο». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2274/24-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 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 δα̟άνη ̟οσού 1.000,00 €, α̟ό την εγγεγραµµένη ̟ίστωση στον 
̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Ε. Φθιώτιδας οικ. έτους 2013 (Κ.Α.Ε. 9779), ̟ου αφορά 
̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης, για ̟αροχή οικονοµικής ενίσχυσης α̟ό την 
‘’Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας’’ στον φιλανθρω̟ικό Σύλλογο «Συν στον Άνθρω̟ο», 
στην ενηµερωτική εκστρατεία κατά του καρκίνου του µαστού και σε συνεργασία µε τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο γυναικών µε καρκίνο του µαστού ‘’ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ’’, ̟ου θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Λαµίας, την Παρασκευή 20 Σε̟τεµβρίου 2013. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “δεν γίνεται α̟οδεκτός ο όρος 
φιλανθρω̟ικός σύλλογος, ̟ου ε̟ιχειρεί να υ̟οκαταστήσει κρατική υ̟οχρέωση και ευθύνες και 
µετατρέ̟ει το δικαίωµα σε φιλανθρω̟ία και χάρισµα”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 945 
 

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

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
87231/2860/25-7-2013 και 88722/2913/30-7-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - 
Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
A. 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 Φωκίδας, ως 
εξής: 
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1. την διάθεση ̟οσού 216.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459, για 
̟ληρωµή 3ου λογαριασµού του έργου: «Περιφερειακός δρόµος Αρτοτίνας» (Ταλάντης 
Ιωάννης), 
2. την διάθεση ̟οσού 579,33 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0871, ως αµοιβή 
δικηγόρου για υ̟όθεση ανακο̟ής Γεωργίου Σκο̟ελίτη και διαταγή ̟ληρωµής του 
Μονοµελούς ̟ρωτοδικείου Άµφισσας και ̟αραστάσεις σε 2 δικασίµους αναβολής 
(Τζαµτζή Αικατερίνη), 
3. την διάθεση ̟οσού 515,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ληρωµή 
τόνερ  α/βάθµιας  και β/βάθµιας  εκ̟αίδευσης (Σµαράγδης Νικόλαος), 
4. την διάθεση ̟οσού 140,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια 
2 τόνερ για fax sf-650 samsung για το τµήµα Κτηνιατρικής (Φανιδάκης), 
5. την διάθεση ̟οσού 50,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1725, για ̟ροµήθεια 
2 ασυρµάτων τηλεφωνικών συσκευών για το τµήµα κτηνιατρικής (Φανιδάκης), 
6. την διάθεση ̟οσού 1.781,90  €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0711, για 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 12 υ̟αλλήλων (∆/νσεων τεχν. Υ̟ηρεσιών, Υγείας και Κοιν. 
Μέριµνας, Αγροτ. οικονοµίας) Μαΐου έως Ιουλίου,   
7. την διάθεση ̟οσού 15.300,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459, για 
̟ληρωµή 1ου λογαριασµού του έργου: «Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού 
Οδοστρώµατος ε̟ί του Ε̟αρ. δρόµου στη διασταύρωση ̟ρος ∆.∆ Σώταινας»  
8. την διάθεση ̟οσού 451,19 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0832, για ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆ΕΗ,  
9. την διάθεση ̟οσού 2.325,56 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0824, για 
̟ληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ,  
10. την διάθεση ̟οσού 984,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1121, για 
̟ληρωµή συνδροµής έτους στη νοµική βάση «Νοµοτέλεια» (Νοµοτέλεια), 
11. την διάθεση ̟οσού 298.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0821, για 
µεταφορά µαθητών σχολ. έτους 2012-2013,  
12. την διάθεση ̟οσού 100,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111, για 
̟ροµήθεια 2 τόνερ για το fax Panasonic του γραφείου της Κας Αντι̟εριφερειάρχη 
(Φανιδάκης), 
13. την διάθεση ̟οσού 150,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια 2 ελαστικών του ΚΗΥ 7934 αυτοκινήτου (Τραχανάς Ηλίας), 
14. την διάθεση ̟οσού 480,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια 4 ελαστικών για το ΚΗΥ 7933 (Τραχανάς Ηλίας), 
15. την διάθεση ̟οσού 246,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071ΚΑΕ 9779, για 
διακρίβωση αναλυτών καυσαερίου του ΚΤΕΟ Φωκίδος α̟ό κινητό εργαστήριο 
διακριβώσεων  (Metrology Hellas S.A), 
16. την διάθεση ̟οσού 3.965,12 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9779 (ΚΑΠ), για 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 12 υ̟αλλήλων τεχνικών υ̟ηρεσιών Ιουνίου 2013,  
17. την διάθεση ̟οσού 90,45 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0826, για ̟ληρωµή 
λογαριασµού vodafone Αντι̟εριφερειάρχη για το διάστηµα 11/06/13 έως 10/7/13,   
18. την διάθεση ̟οσού 768,08 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1321, για 
̟ροµήθεια ανταλλακτικών (λάµες µαχαιριού, βίδες, ̟αξιµάδια για το µηχάνηµα 
Γκρέιντερ  της ∆/νσης Τεχνικών  Έργων (Σιµώτας Γερ. Βασίλειος), 
19. την διάθεση ̟οσού 6.642 €, α̟ό την ̟ίστωση  του Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 1699, για 
̟ροµήθεια ξυλείας, ̟ροκειµένου να διαµορφώσουµε τους χώρους  του αρχείου 
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(χωρίσµατα, ράφια κ.λ.̟.) στα υ̟όγεια των κτιρίων (̟αλιό και νέο) της Π.Ε.  
Φωκίδας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν α̟ό το µόνιµο ̟ροσω̟ικό µας (συντηρητές και 
εργάτες) (Γιογάκης Χαράλαµ̟ος), 
20. την διάθεση ̟οσού 35,75 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1321,  για ̟ροµήθεια 
χαρτικών-καθαριστικών για δ/νση α’ βάθµιας  εκ̟αίδευσης (Μόσχος Αντώνιος), 
21. την διάθεση ̟οσού   2.380,95   €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0711, για 
οδοι̟ορικά 12 υ̟αλλήλων  ∆/νσεων ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, αγροτικής οικονοµίας   
και ∆/νσης ανά̟τυξης,   
22. την διάθεση ̟οσού 305,97 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0716, για 
οδοι̟ορικά υ̟αλλήλου Α̟ριλίου και Ιουνίου,  
23. την διάθεση ̟οσού 221,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1723, για ̟ροµήθεια 
εκτυ̟ωτή τµήµατος ̟ληροφορικής (ΠΣΜ εξο̟λισµού Μονο̟ρόσω̟η ΕΠΕ), 
24. την διάθεση ̟οσού 464,94 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1311, για ̟ροµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού,  
25. την διάθεση ̟οσού 1.572,56 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0832, για ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆ΕΗ,  
26. την διάθεση ̟οσού 1.351,77 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111, για 
̟ροµήθεια αναλωσίµων Η/Υ και φωτοτυ̟ικού (Τόνερ – µελάνια - χαρτί plotter) της 
∆/νσης Τεχν. Έργων (Φανιδάκης Εµµ. & ΣΙΑ ΕΤΕ), 
27. την διάθεση ̟οσού 45,51 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1699,  για ̟ροµήθεια 
2 σφραγίδων της ∆/νσης Μεταφορών και ε̟ικοινωνιών Μυταράς Ευάγγελος & ΣΙΑ 
ΟΕ), 
28. την διάθεση ̟οσού 4.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0342, για ̟ληρωµή 
αµοιβής ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (∆ακοκτονία), 
29. την διάθεση ̟οσού 1.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0352, για ̟ληρωµή 
ασφαλιστικών οργανισµών για αµοιβές ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου (∆ακoκτονία), 
30. την διάθεση ̟οσού 109,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1321, για ̟ροµήθεια 
ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 7903 όχηµα της ∆/νσης τεχν. έργων (Τρίγκας), 
31. την διάθεση ̟οσού 49,20 €,α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0861, για ̟ληρωµή 
̟αροχής υ̟ηρεσιών-service του ΚΗΥ 7903 αυτοκινήτου της ∆/νσης Τεχν. Έργων 
(Τρίγκας), 
32. την διάθεση ̟οσού 7.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459, για ̟ληρωµή 
3ου λογαριασµού του έργου: «Συντήρηση ε̟αρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» 
(Λιάρος/Σακελάρης ∆ηµ.). 
 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 

 
Β. ∆ιορθώνει: 
1. την υ̟΄ αριθµ 798/8-7-2013 α̟όφασή της, ως ̟ρος την δα̟άνη µε α/α 7, α̟ό το 
εσφαλµένο «Μηλιώνης Χαράλαµ̟ος», στο ορθό «Μηλιώνης Κωνσταντίνος - 
Μηλιώνης Βασίλειος και ΣΙΑ Ε.Ε.». 
 
2. την υ̟΄ αριθµ. 876/18-7-2013 α̟όφασή της, ως ̟ρος την δα̟άνη µε α/α 5, την 
ο̟οία και διαγράφει, διότι αφορά ̟ολιτιστική εκδήλωση έτους 2012 και είχε εκ 
̟αραδροµής συµ̟εριληφθεί στην υ̟΄αριθµ. Γ.Α./15-7-2013 εισήγηση της Υ̟ηρεσίας. 
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την δα̟άνη µε α/α Α.2, διότι “δεν α̟οσαφηνίζεται η 
ουσία της υ̟όθεσης και η διόρθωση ενταλµάτων ̟ληρωµής είναι α̟αράδεκτη µε δεδοµένους τους 
̟ροβλε̟όµενους ελέγχους”. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 946 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού  - κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του 
έργου: «Καθαρισµός ρεµάτων», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3133/23-7-2013 
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 κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει το α̟ό 16-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Καθαρισµός ρεµάτων», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου 
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών ̟ροσφορών 
των υ̟οψήφιων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου στον Ε.∆.Ε. «Γ. 
ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τρία τοις εκατό (3%) στις τιµές του 
τιµολογίου της µελέτης, ήτοι συνολική ̟ροσφορά 97.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, κρίνοντας α̟αράδεκτη την ̟ροσφερθείσα έκ̟τωση για την 
συγκεκριµένη εργασία και ζήτησε να “ε̟ανα̟ροκηρυχθεί διαγωνισµός µε αναφορά σε όλα τα 
ρέµατα – χείµαρρους ̟ου αφορά και να αναζητηθούν άλλες λύσεις”.  

   
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 947 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Αµµοχαλικόστρωση 
αγροτικών οδών ̟εριοχής Ανθήλης», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
86372/8138/23-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 24.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την 
εκτέλεση του έργου: «Αµµοχαλικόστρωση αγροτικών οδών ̟εριοχής Ανθήλης», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012, 
του άρθρου 6, ̟αρ. 7. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι ̟ρόκειται για δηµοτικό έργο. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 948 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟άνης µετά α̟ό τελεσίδικη α̟όφαση του Ειρηνοδικείου 
Άµφισσας (υ̟όθεση Παναγιώτη Μητσοµ̟όνου), Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2888/29-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
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ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να ζητηθεί η γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 949 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δικαστικής δα̟άνης µετά α̟ό α̟όφαση του Συµβουλίου 
Ε̟ικρατείας (υ̟όθεση Παναγιώτη & Κων/νου Βίλλια), Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ. /29-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη 492,75 € + τόκους ̟ου ενδεχοµένως να ̟ροκύψουν α̟ό την 
ηµεροµηνία ε̟ίδοσης, σε εφαρµογή της υ̟΄αριθµ. 3173/13-12-2012 α̟όφασης του 
Συµβουλίου Ε̟ικρατείας – Τµήµα Ε΄, ως ε̟ιδικασθείσα δικαστική δα̟άνη των 
αιτούντων Παναγιώτη & Κων/νου Βίλλια.  
H συνολική δα̟άνη ̟ου θα ̟ροκύψει θα καλυφθεί α̟ό τον ΕΦ 073 ΚΑΕ 0892. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 950 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για Εφαρµογή ̟ρογράµµατος ελέγχου της Βρουκέλλωσης στα 
αιγο̟ρόβατα και αγελαία βοοειδή, έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 365/27-6-2013 
έγγραφο του γραφείου Γενικού ∆ιευθυντή Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα 
του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής των εκθέσεων του έργου 
«Παροχής υ̟ηρεσιών για Εφαρµογή ̟ρογράµµατος ελέγχου της Βρουκέλλωσης στα 
αιγο̟ρόβατα και αγελαία βοοειδή, έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας», α̟οτελούµενη α̟ό τα ̟αρακάτω µέλη:  

1. Θώµος Γεώργιος, Κτηνίατρος του Τµήµατος Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας µε 
ανα̟ληρωτή του τον Αδάµ ∆ηµήτριο, Κτηνίατρο του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
Αταλάντης. 
2. Κίττα Ελένη, Κτηνίατρος της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς, µε 
ανα̟ληρωτή της τον Κωνσταντινίδη Αθανάσιο Κτηνίατρο του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
∆οµοκού.  

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ7ΛΗ-12Ψ



 18 

3.  Οικονόµου Ιωάννης, ∆/κός -  Λογ/κός του Τµήµατος Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας 
µε ανα̟ληρωτή του τον Μυλωνά Ευθύµιο, ∆/κός - Λογ/κός του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής Σ̟ερχειάδας. 
 
Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής  ορίζεται ο Θώµος Γεώργιος,  Κτηνίατρος µε ανα̟ληρωτή τον 
Αδάµ ∆ηµήτριο. 
 
Γραµµατέας της ανωτέρω Ε̟ιτρο̟ής ορίζεται η Xασιώτη Αναστασία, του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φθιώτιδας µε ανα̟ληρώτρια την Ανεστο̟ούλου 
Κωνσταντία,  υ̟άλληλος της ίδιας ∆ιεύθυνσης. 

Έργο της ανωτέρω ε̟ιτρο̟ής, θα είναι η ̟αρακολούθηση και η ̟αραλαβή των σχετικών 
εκθέσεων του έργου «Παροχή υ̟ηρεσιών για Εφαρµογή  ̟ρογράµµατος ελέγχου της 
Βρουκέλλωσης στα αιγο̟ρόβατα και αγελαία βοοειδή, έτους 2013, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Φθιώτιδας». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 951 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Φουρνά – Βράχα - Κλειστός», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
120.000,00 €  µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1580/29-7-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1/9-7-2013 και 1α/19-7-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Φουρνά – Βράχα - Κλειστός», 
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 «ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α», ̟ου ̟ροσέφερε 
έκ̟τωση εννέα τοις εκατό (9%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 952 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 

88740/3607/30-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
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1. Εγκρίνει την δα̟άνη ̟ου ̟ρόκειται να γίνει και υ̟άρχει η σχετική δέσµευση για το 
̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας, για ̟ληρωµή: α) της 3ης & 4ης δόσης 
2013 χρεολυσίων δανείων της Π.Ε. Εύβοιας, ̟οσού 300.000,00 € και β) της 3ης & 4ης 
δόσης 2013 τόκων δανείων της Π.Ε. Εύβοιας, ̟οσού 230.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 9459. 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε κατηγορηµατικά αντίθετος µε την λήψη δανείων ή την εξόφληση 
̟ροηγούµενων α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό δηµόσιων ε̟ενδύσεων. 
 
2. ∆ιορθώνει την υ̟΄ αριθµ. 638/7-6-2013 α̟όφασή της, ως ̟ρος την δα̟άνη µε α/α 2, 
α̟ό το εσφαλµένο «ΚΑΕ 9899», στο ορθό «ΚΑΕ 9459». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 953 
 

ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιενέργεια δηµόσιας κλήρωσης για ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Κατασκευή τεχνικών έργων και στηθαίων ασφάλειας ε̟ί του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό 
Μηλιά έως Στίλια», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 153.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
89072/3280/30-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη 
συνέχεια, ̟αρουσία των µελών της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, διενεργήθηκε δηµόσια 
κλήρωση, κατό̟ιν της υ̟΄αριθµ. οικ. 1274/1-8-2013 ̟ρόκλησης των δύο εργολη̟τικών 
ε̟ιχειρήσεων ̟ου υ̟έβαλαν τις ίδιες ̟ροσφορές (Βασίλειος Φούντζηλας και Νικόλαος 
Φούντας), η ο̟οία ανέδειξε µειοδότη του έργου την εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «Νικόλαος 
Φούντας». 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄ αριθµ. 1/22-7-2013 και 2/30-7-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων και στηθαίων ασφάλειας ε̟ί του 
ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό Μηλιά έως Στίλια», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 153.000,00 
€ 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 ανωτέρω έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «Νικόλαος Φούντας», µε ̟οσοστό έκ̟τωσης σαράντα ̟έντε τοις εκατό 
(45%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 954 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου µε 
τίτλο: «Σύµβουλος Υ̟οστήριξης της ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Βοήθεια στο 
Σ̟ίτι», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
88239/2909/29-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε.  
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Στη συνέχεια ̟αρείχε διευκρινήσεις ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε., κ. Αντωνό̟ουλος Αντώνιος. 
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου µε 
τίτλο: «Σύµβουλος Υ̟οστήριξης της ∆ιεύθυνσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Βοήθεια στο 
Σ̟ίτι», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε 
κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά,  
β) τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο, 
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, ζητώντας “να διατηρηθεί το ̟ρόγραµµα και να αλλάξει η δοµή του, 
αλλά να µην δοθεί σε ιδιώτες. Να το αναλάβει α̟οκλειστικά δηµόσια υ̟ηρεσία. Να µην α̟ολυθεί 
κανείς, όλοι στους δήµους. Να υ̟άρξει στενή συνεργασία µε τα Κ.Υ. και ανά̟τυξη για να 
καλυφθούν οι ̟ραγµατικές ανάγκες. Να δοθεί χρηµατοδότηση α̟ό τον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό. 
Στους κρατικούς φορείς να διοχετευθούν και τυχόν ̟ρογράµµατα της Ε.Ε. και όχι σε ιδιώτες, 
φιλανθρω̟ικές ή µη κερδοσκο̟ικές οργανώσεις”. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 955 
 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτά̟ητα Στένωµα – ∆οµιανοί - Αγία Τριάδα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 €  µε  Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1691/31-7-2013 
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/24-7-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Στένωµα – ∆οµιανοί - Αγία 
Τριάδα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 100.000,00 €  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 ανωτέρω έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «∆ΕΝ∆ΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση είκοσι 
εννιά τοις εκατό (29 %). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 956 

 
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου:  «Πεζοδρόµηση – ∆ιαµόρφωση 
οδού ̟ρος Αθλητικό κέντρο και Βυζαντινό Μνηµείο ∆ήµου Μαλεσίνας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
74614/6926/30-7-2013 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 τη ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: 
«Πεζοδρόµηση – ∆ιαµόρφωση οδού ̟ρος Αθλητικό κέντρο και Βυζαντινό Μνηµείο 
∆ήµου Μαλεσίνας», Π.Ε. Φθιώτιδας  κατά  εκατόν ογδόντα ̟έντε (185) ηµερολογιακές  
ηµέρες, ήτοι µέχρι 31-12-2013.         
 

   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 957 
                                                
ΘΕΜΑ 20ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης:  
«Μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας και ̟ροσβάσεων αυτής»,         
̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 443.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
89457/8313/31-7-2013 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 
Συγκροτεί την ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής του διαγωνισµού, για την ανάθεση της µελέτης:                   
«Μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας και ̟ροσβάσεων αυτής», 
α̟οτελούµενη α̟ό τους κάτωθι: 
 
α) Α̟όστολο Τσαµαδιά, µε Α.∆.Τ. Ν 899908,  ̟ολιτικό µηχανικό µε ∆΄ βαθµό, 
υ̟άλληλος της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας της Π.Σ.Ε., ως ̟ρόεδρο, µε ανα̟ληρωτή τον 
Αριστείδη Μακρή,  µε Α.∆.Τ. Σ982361, Πολιτικό Μηχανικό µε ∆’ βαθµό, υ̟άλληλο της 
∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας της Π.Σ.Ε.,  
β) Λάζο Σ̟υρίδωνα,  µε Α.∆.Τ. Φ 337456, Γεωλόγο µε Β΄ βαθµό,  υ̟άλληλο της  ∆.Τ.Ε. 
Π.Ε. Φθιώτιδας της Π.Σ.Ε., µε ανα̟ληρωτή τον Γεώργιο Νικολακό̟ουλο, µε Α.∆.Τ. Τ 
483218, ̟ολιτικό µηχανικό µε Β΄ βαθµό, υ̟άλληλο της  ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας της 
Π.Σ.Ε., 
γ) ∆ηµήτριο Κουβέλη του Αναστασίου, µε Α.∆.Τ. Χ 983847, Πολιτικό Μηχανικό 
εκ̟ρόσω̟ο του Τ.Ε.Ε., ως µέλος, µε ανα̟ληρωτή τον Κωνσταντίνο Λέλη του 
Στυλιανού, µε Α.∆.Τ. ΑΗ 480117, Πολιτικό Μηχανικό  εκ̟ρόσω̟ο του Τ.Ε.Ε.. 
 
Η α̟όφαση θα δηµοσιευτεί στο τεύχος υ̟αλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων 
διοίκησης φορέων του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 958 
 

 ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της εργασίας (̟αροχής υ̟ηρεσίας) του 
έργου: «Βελτίωση συνθηκών λειτουργίας του αντλιοστασίου Βίστριζας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
89701/8322/31-7-2013 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 

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ7ΛΗ-12Ψ



 22 

 
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 

Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 20.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση της εργασίας (̟αροχής υ̟ηρεσίας) του έργου: «Βελτίωση συνθηκών 
λειτουργίας του αντλιοστασίου Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας. Η ανάθεση του έργου θα 
γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012, του άρθρου 6, ̟αρ. 7. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 959 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Αµµοχαλικόστρωση 
δρόµου στο ∆.∆ Μ̟ράλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 90037/8369/1-
8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 8.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την 
εκτέλεση του έργου: «Αµµοχαλικόστρωση δρόµου στο ∆.∆ Μ̟ράλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012, του άρθρου 
6, ̟αρ. 7. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι ̟ρόκειται για δηµοτικό έργο. 
 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 960 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Συµ̟ληρωµατικές εργασίες 
κατασκευής στεγάστρου στο ∆.∆. Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
82811/7745/15-7-2013 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 22.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την 
εκτέλεση του έργου: «Συµ̟ληρωµατικές εργασίες κατασκευής στεγάστρου στο ∆.∆. 
Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 4071/2012, του άρθρου 6, ̟αρ. 7. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 961 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση 
του 20ου Συνεδρίου Νέων Αγροτών στην Λαµία. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
90078/388/1-8-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία  
Εγκρίνει: 
1. τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση του 20ου 
Συνεδρίου Νέων Αγροτών στην Λαµία, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 30-08-2013 έως 
στις 01-09-2013, 
2. την συνολική δα̟άνη συµµετοχής στο συνέδριο, ύψους 7.500,00 €, 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η ο̟οία αναλύεται, ως εξής: 

• Κάλυψη εξόδων ̟αροχής καφέ – αναψυκτικών (µ̟ουφέ) στους συµµετέχοντες 
του συνεδρίου 1.800 € µε Φ.Π.Α.  

• Κάλυψη εξόδων ̟αροχής τόστ – βουτηγµάτων - ̟ιττών στους συµµετέχοντες του  
συνεδρίου 1.700 €. 
Αριθµός συµµετεχόντων συνολικά (και τις τρεις ηµέρες του συνεδρίου) ̟ερί̟ου 700 
άτοµα.   

• Κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης εισηγητών του συνεδρίου 4.000 € µε Φ.Π.Α. (20 
εισηγητές Χ 2 διανυκτερεύσεις)  
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τον φορέα 01073 ΚΑΕ 0844. 
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για οργανωµένη ̟ροσ̟άθεια 
α̟ο̟ροσανατολισµού µε δεδοµένα την κατάσταση και την ΚΑΠ”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 962 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος για το ̟αράρτηµα ∆΄ 
του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια Γραφικής ύλης - Υλικών εκτύ̟ωσης – 
Φωτοτυ̟ικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας 
και των ∆/νσεων Α/θµιας – Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, ̟ροϋ̟ολογισµού 
45.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
89327/3633/31-7-2013 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 το υ̟΄ αριθµ. 4/31-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια Γραφικής ύλης - Υλικών εκτύ̟ωσης – Φωτοτυ̟ικού 
χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των 
∆/νσεων Α/θµιας – Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 19, ̟αρ. 6 του Π.∆. 
118/07 του υ̟οψηφίου αναδόχου για το ̟αράρτηµα ∆΄, ̟ροκειµένου να γίνει η 
κατακύρωσή του, η ο̟οία εκκρεµούσε. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού για το Παράρτηµα ∆΄ (φωτοτυ̟ικό 
χαρτί), στην εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ», ̟ου εδρεύει στη 
Χαλκίδα (Βαρατάση 4), µετά α̟ό την έκδοση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου της εν 
λόγω εταιρείας κατό̟ιν της διενεργηθείσας αυτε̟άγγελτης αναζήτησης του τµήµατος 
̟ροµηθειών της Π.Ε. Εύβοιας.  
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Για τα υ̟όλοι̟α ̟αραρτήµατα (Α΄, Β΄ & Γ΄) ισχύει η υ̟΄αριθµ. 858/18-7-2013 α̟όφαση 
της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 963 
 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Εύβοιας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 90193/3667/1-
8-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

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

1 ∆έσµευση ̟ίστωσης για 
την υ̟ογραφή σύµβασης 
το έργου: “Κατασκευή 
υ̟όβασης στο γή̟εδο 
Βούρκου”  

∆ΑΥΙ∆ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

96.473,75 9777 

2 α) ∆έσµευση ̟ίστωσης για 
το ̟οσό της αρχικής 
σύµβασης του έργου: 
“Γή̟εδο Τραχηλίου 
∆ήµου Ταµυναίων 
(χλοοτά̟ητας)’’ 

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
ΦΩΤΗΣ 

167.626,77 9459 
 
 

 
 

β) ∆έσµευση ̟ίστωσης για 
υ̟ογραφή της 
συµ̟ληρωµατικής 
σύµβασης του έργου: 
“Γή̟εδο Τραχηλίου 
∆ήµου Ταµυναίων 
(χλοοτά̟ητας)’’ 

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
ΦΩΤΗΣ 

42.772,81 9459 

3 ∆έσµευση ̟ίστωσης για 
την υ̟ογραφή της 
σύµβασης του έργου: 
“Ε̟ισκευή -
Αντικατάσταση σκελετού 
στέγης Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Ιστιαίας” 

ΤΣΑΟΥΣΗΣ Ι. 
ΤΙΜΟΛΕΩΝ 

80.000,00 9779 

4 ∆έσµευση ̟ίστωσης για 
την υ̟ογραφή της 
σύµβασης του έργου: 

ΚΡΙΜΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

241.380,29 9459 
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“ΓΗΠΕ∆Ο ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ” 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 964 
 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια µελανιών (TONNER) των εκτυ̟ωτών, των 
φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων και των µηχανηµάτων φαξ», για τις ανάγκες των 
υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 
€ χωρίς Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3993/1-8-2013  
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 25-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια µελανιών (TONNER) των εκτυ̟ωτών, των φωτοτυ̟ικών 
µηχανηµάτων και των µηχανηµάτων φαξ», για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 
̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ̟ου ̟ροσκόµισαν στην 
ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού: 
α) για την ̟ροµήθεια µελανιών τόνερ (toner) για εκτυ̟ωτές στην εταιρεία: «Ν. 
ΧΑΛΑΤΣΗΣ – Γ. ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ Ο.Ε.», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της και µέχρι το ύψος 
του ̟ροϋ̟ολογισµού της διακήρυξης, ήτοι 61.500,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,  
β) για την ̟ροµήθεια µελανιών (toner) για φωτοτυ̟ικά στην εταιρεία: «Λ. ΞΗΡΟΣ», 
σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της και µέχρι το ύψος του ̟ροϋ̟ολογισµού της διακήρυξης, 
ήτοι 8.610,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
γ) για την ̟ροµήθεια µελανιών (toner) για φαξ στην εταιρεία: «ΓΚΑΡΕΛΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της και µέχρι το ύψος του ̟ροϋ̟ολογισµού 
της διακήρυξης, ήτοι 3.690,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 965 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3958/1-8-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

1 Προµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής µεταφορικών µέσων 20.000,00 
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ξηράς  ΕΦ 01073   ΚΑΕ 1321  

2 Πληρωµή δα̟άνης για την εκτύ̟ωση (20) είκοσι µ̟λοκ των (50) 
̟ενήντα τρι̟λοτύ̟ων φύλλων µε τίτλο «Πράξη Βεβαίωσης 
Παράβασης του Ν.2323/1995» για την διενέργεια αγορανοµικών 
ελέγχων Λαϊκών Αγορών και Πλανοδίου Υ̟αίθριου Εµ̟ορίου 
στην ΠΕ Φθιώτιδας  ΕΦ 01073  ΚΑΕ 0843 

600,00 

3 ∆α̟άνες µεταφοράς µαθητών ΕΦ 01073  ΚΑΕ 0821, σύµφωνα µε 
τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 14.248,17 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 

2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ  125.269,17 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

3 ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. 3.864,60 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 

4 ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. 3.173,04 € 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 

5 ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. 10.059,26 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 

6 Μ̟εκερίδης Ζαφείρης 3.768,55 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 

7 Πα̟ανικολάου Χρήστος 2.570,75 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 

8 Ποζιός Γεώργιος 4.746,00 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 

9 Προβό̟ουλος ∆ηµήτριος 2.883,76 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 

10 Προβό̟ουλος ∆ηµήτριος 2.472,44 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

11 Προβό̟ουλος ∆ηµήτριος 1.624,94 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

12 Πανό̟ουλος ∆ηµήτριος 753,71 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 

13 Πανό̟ουλος ∆ηµήτριος 1.179,72 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

14 Μανός Γεώργιος 1.328,88 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

15 Μόσχος Γεώργιος 3.533,51 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

16 Μιχαήλ Αναστάσιος 3.200,16 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

17 Βουλογκίτσας Ιωάννης 8.782,36 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

18 Γιαννάκος Κων/νος 3.156,09 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

19 Γκόλφης ∆ηµήτριος 1.715,34 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

20 Γκριτζά̟ηςΚων/νος 18.620,14 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

21 Γκριτζά̟ηςΚων/νος 16.769,20 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

22 Έλληνας Γεώργιος 2.934,61 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

23 Ποζιός Γεώργιος 4.456,72 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

24 Πα̟ασταθό̟ουλος Στέλιος 2.934,61 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

25 Πολύµερος ∆ηµήτριος 1.139,04 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 

26 Πολύµερος ∆ηµήτριος 1.139,04 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

27 Πολύµερος ∆ηµήτριος 813,60 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

28 Πολύµερος ∆ηµήτριος 8.308,89 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

29 Τζαντζάλου Χρυσούλα 7.366,47 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

30 Τέκου Μαρία 3.277,00 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

31 Παρδάλης Κωνσταντίνος 4.716,62 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

32 Σαµαράς Γεώργιος 2.031,74 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

33 Σαµαράς Γεώργιος 2.832,91 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

34 Σαµαράς Γεώργιος 4.148,23 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

35 Κόντου Αικατερίνη 12.431,13 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

36 Κόντου Αικατερίνη 19.967,10 € 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

37 
Καραµήτρος Κων/νος του 
Νικολάου 10.480,75 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

38 Κόγιας Χρήστος 9.885,24 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

39 Κόγιας Χρήστος 6.396,93 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

40 Κυριαζή Παναγιώτα 3.735,78 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

41 Κυριαζή Παναγιώτα 6.312,18 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

42 Αγγελάκης Ιωάννης 4.379,88 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

43 Αγγελάκης Ιωάννης 6.326,87 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

44 Μακαρες Αθανάσιος 4.113,20 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

45 Λε̟ίδας Σωτήριος 4.609,27 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

46 Μακρό̟ουλος Νικόλαος 3.156,09 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

47 Τσαγανός Κωνσταντίνος 6.627,45 € 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

48 Τσαγανός Κωνσταντίνος 680,26 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

49 Χριστό̟ουλος Ελευθέριος 2.466,79 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

50 Λύκος Ιωάννης  2.000,10 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

51 Λαϊνάς Ανδρέας 7.822,99 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

52 Λέντας Γεώργιος 6.358,05 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

53 Λέντας Γεώργιος 5.570,90 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

54 Μ̟ουρογιάννης Κων/νος 8.051,25 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

55 
Μ̟αµ̟αλιούτας 
Αθανάσιος 7.667,05 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

56 Κολλιάτος Ιωάννης 6.763,05 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

57 Γεωργίου Κων/νος 1.481,43 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

58 Γεωργίου Κων/νος 5.504,23 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

59 Γκαβαλίνης Ηλίας 5.986,74 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

60 Γκαβαλίνης Ηλίας 2.061,12 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση “τα ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων να γράφονται αναλυτικά και όχι σαν συνολικό ̟οσό”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 966 
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2752/1-8-2013 
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 
Εγκρίνει την κάλυψη δεσµεύσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν 
για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας, ως εξής: 
 
1) διάθεση ̟οσού 553,50 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 
073 ΚΑΕ 851, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για κατασκευή εξωτερικών στραντζαριστών 
θυρών στο ισόγειο του ∆ιοικητηρίου Λιβαδειάς (Έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
3125/19-7-2013),  
2) διάθεση ̟οσού 500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 826, για κάλυψη 
δα̟άνης κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, 
3) διάθεση ̟οσού 43.137,88 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459, για ̟ληρωµή του 
έργου « Εργασίες µόνωσης δώµατος Αίθουσας Πολλα̟λών Χρήσεων ∆ιοικητηρίου στην 
Λιβαδειά». Η έγκριση διενέργειας του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου έγινε µε την υ̟΄αριθµ. 1320/27-12-2012 
α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής (̟ρακτικό 44/2012). 
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την δα̟άνη µε α/α 3.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 967 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του υ̟οέργου «Α̟οκατάσταση 
Οδο̟οιίας στο Τ.Κ Τσούκας» του έργου: «Άµεση α̟οκατάσταση ζηµιών-συντηρήσεις 
στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε Φθιώτιδας, έτους 2013». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
89762/8325/31-7-2013 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 22.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
εκτέλεση του υ̟οέργου: «Α̟οκατάσταση Οδο̟οιίας στο Τ.Κ Τσούκας» του έργου: 
«Άµεση α̟οκατάσταση ζηµιών-συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε 
Φθιώτιδας, έτους 2013». Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
4071/2012, του άρθρου 6, ̟αρ. 7. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 968 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3968/1-8-2013 
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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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
ως εξής:  
 

Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε 

1 1η  εντολή «Αντι̟ληµµυρικά 
έργα Π.Ε. Φθιώτιδας» 

Χρήστος Λεβεντάκος 16.139,75 9459 

2 3η εντολή «Α̟οκατάσταση 
βατότητας ε̟αρχιακής οδού 
̟ρος ∆∆ Γραµµένης του 
∆ήµου Μακρακώµης» 

Κων/νος Καλτσάς 17.442,06 9781 

3 1η εντολή «Τεχνικός 
σύµβουλος για υ̟οστήριξη 
σύνταξης καλλιεργητικού 
̟λάνου της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» 

ELBEX 
Ν. ∆ιαµαντίδης – Χ. 
Μεταξό̟ουλος ΟΕ 

32.472,00 9899 

4 Πολιτιστικές εκδηλώσεις (4ο 
φεστιβάλ ̟αραδοσιακών 
χορών του ∆. Λοκρών & του 
∆. Κουκάριτσα της ̟όλης 
Βελιγραδίου Σερβίας) 

NEW LINES 
TRAVEL 

Αικατ. Μιλτ. Πάφη 

2.750,00 9779 

5 4η εντολή «Αντι̟ληµµυρικά 
έργα Βίστριζας – 
α̟οκατάσταση αναχωµάτων» 

Χρήστος Λεβεντάκος 37.318,14 9778 

Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τις δα̟άνες µε α/α 3 και 4. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 969 
 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση µετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 457/26-7-
2013 έγγραφο της γραµµατείας του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις µετακινήσεις του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, κ. Ανέστη Πίσχινα, ως εξής: 

1. Στις  27-05-2013  
2. Στις  06-06-2013 
3. Στις  20-06-2013 
4. Στις  27-06-2013 
5. Στις  09-07-2013 
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6. Στις  19-07-2013  
7. Στις  24-07-2013 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 970 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 551/1-8-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, κα. Γιώτας Γαζή, α̟ό 
15-7-2013 έως 2-8-2013, ως εξής: 
- Τετάρτη 17-7-2013, Αθήνα. Συνεδρίαση ΕΝΠΕ. 
- ∆ευτέρα 22-7-2013, Αθήνα. Υ̟ουργείο Πολιτισµού. 
- Τρίτη 23-7-2013, Αθήνα. Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος. 
- Τετάρτη 24-7-2013, Αθήνα. Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & ∆ικτύων. 
- Πέµ̟τη 25-7-2013, Αθήνα. Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης.  
- Τετάρτη 31-7-2013, Λαµία. Γενική Συνέλευση Ανα̟τυξιακών της Περιφέρειας. 
- Πέµ̟τη 1-8-2013, Αθήνα. Υ̟ουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 
- Παρασκευή 2-8-2013, Αθήνα. Υ̟ουργείο Γεωργίας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 971 
 
 
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          
    Γεώργιος Πα̟αργύρης 

Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
    Γεώργιος Μ̟αντούνας 
    Αναστάσιος Χρονάς 
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