
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 1ης Ιουλίου  2011ΤΗΣ 1ης Ιουλίου  2011

         Αριθμός Πρακτικού 16         Αριθμός Πρακτικού 16

     Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατ.Ελευθερίας 3, 1 ος 

όροφος)  σήμερα  1η  Ιουλίου 2011,  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  10:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που 
συγκροτήθηκε με την 1/2011(αρ.πρ.1/2-1-2011)απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από την 624/28-
6-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για να 
αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 15/24-6-2011 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
ΘΕΜΑ 2ο:  Αποστολή Αίτησης Π.Ε. Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 3ο :  Αναπροσαρμογή ημερήσιας αποζημίωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία, Π.Ε. Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση απόφασης διάθεσης πίστωσης από το έργο με τίτλο:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΕΟΔ» Περ/κής Ενότητας Βοιωτίας»
ΘΕΜΑ 5ο :  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης, Προστασίας Ανάδειξης 
και Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Βοιωτίας»
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του « Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Άσκρης Βοιωτίας» 
ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Γονέων- Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ με την 
επωνυμία «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Θήβας
ΘΕΜΑ  8ο  :   Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  σε  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του  Πολιτιστικού  και  Μορφωτικού  Συλλόγου 
Ευαγγελιστρίας «Ιπποκρήνη» της Τοπικής Κοινότητας Ευαγγ/στρίας της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου Π.Ε. Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 9ο  :   Διαβίβαση πρακτικών εισήγησης Ανοικτών Διαγωνισμών  για την προμήθεια εντομοκτόνων ουσιών δακοκτονίας και παροχή  
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους  2011 της Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση δαπάνης πληρωμής τελών χρήσης μηχανημάτων έργων Π.Ε. Εύβοιας  έτους 2011
ΘΕΜΑ 11ο :  ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ Π.Ε. Εύβοιας  
ΘΕΜΑ  12ο  :   Έγκριση  πρακτικού  Επιτροπής  αξιολόγησης  «Οικονομικής  Προσφοράς»  του  ανοικτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την 
προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και φωτοτυπικού χαρτιού Π.Ε. Εύβοιας  
ΘΕΜΑ 13ο :  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. Εύβοιας  
ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Εύβοιας  
ΘΕΜΑ 15ο :  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. Εύβοιας  
ΘΕΜΑ 16ο  :   Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης 
μειοδότη για τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε Εύβοιας & την επίβλεψη του κτιρίου που στεγάζονται οι Τεχνικές 
υπηρεσίες & το πρώην Διοικητήριο
ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Εύβοιας  
ΘΕΜΑ 18ο :  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ  : “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ”. Π.Ε. Εύβοιας  
ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης   Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
εργολάβου ψεκασμού ελαιώνων από εδάφους, Π.Ε. Εύβοιας    
ΘΕΜΑ 20ο  :   Έγκριση  παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΡΝΟ (ΨΗΛΟ  
ΓΕΦΥΡΙ)»  προϋπολογισμού 50.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ , αναδόχου Αθανασίου Φέγγου ΕΔΕ., ΠΕ Ευρυτανίας
ΘΕΜΑ  21ο  :   Έγκριση   παράτασης  προθεσμίας  του  έργου  «ΔΙΑΝΟΙΞΗ  ΔΡΟΜΟΥ  ΠΡΟΣ  ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ  (Δ.Δ.  ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ)» 
προϋπολογισμού 70.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ , αναδόχου Παναγιώτη Γρανίτσα ΕΔΕ. ΠΕ Ευρυτανίας
ΘΕΜΑ 22ο  :   Έγκριση ανάθεσης έργου: Καταγραφή και διερεύνηση των παραλίμνιων και παραποτάμιων περιηγητικών μονοπατιών και η 
καταγραφή των παραδοσιακών καλλιεργειών και της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, των Τοπικών Διαμερισμάτων Σιβίστας, Κερασοχωρίου, 
Τριποτάμου και Παλαιοχωρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση δαπάνης για αγορά παγίδων ΠΕ Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 24ο :  Μίσθωση  φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά υλικών δακοκτονίας τη τρέχουσα δακική περίοδο ΠΕ Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 25ο :  Δημοπράτηση του έργου:  " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ”,  Προϋπολογισμού 150.000,00 ΕΥΡΩ  με  Φ.Π.Α. ΠΕ 
Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 26ο :  Απ’  ευθείας ανάθεση της εργασίας (Παροχή Υπηρεσίας): "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ", ΠΕ Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 27ο :  Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου:  ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ   ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΣ’’ , ΠΕ Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 28ο :  ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΠΕ Φωκίδας
ΘΕΜΑ 29ο :  Διαβίβαση τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης του έργου <<Αποκατάσταση ζημιών αναβαθμού προστασίας στο χείμαρρο 
Καρουτιανόρεμα στην Τ.Κ Μαραθιά Δήμου Δωρίδας >>  και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, ΠΕ Φωκίδας
ΘΕΜΑ 30ο :  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ E.O. ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΕΞΟΔΟY ΚΙΡΡΑΣ ΕΩΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ» ΠΕ 
Φωκίδας
ΘΕΜΑ 31ο :  Διαβίβαση τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών του Ασφαλτικού Οδοστρώματος του 
επαρχ. δρόμου ΙΤΕΑΣ –ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ- Β’ ΦΑΣΗ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού ΠΕ Φωκίδας

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν
1. κ. Μπουραντάς Αθανάσιος , ως  Πρόεδρος 
2. κ. Zιώγας Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό μέλος
3. κ. Παρχαρίδης Παναγιώτης, Π.Σ. τακτικό μέλος
4. κ. Πίσχινας Ανέστης, Π.Σ. τακτικό μέλος
5. κ. Σκλαπάνης Ταξιάρχης, Π.Σ. τακτικό μέλος
6. κ Τουσιάδης Θωμάς, Π.Σ., τακτικό μέλος
7. κα Μακρή Θεοδώρου Ελένη, Π.Σ., αναπληρωματικό μέλος
8. κ. Παπαϊωάννου Πανουργιάς, Π.Σ., αναπληρωματικό μέλος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Λύτρα Δήμητρα, υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ Οικονομικού με βαθμό Β΄, που 
ορίσθηκε γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής με την 2408/267/3-2-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή αποφάσισε να συζητήσει το παρακάτω έκτακτο θέμα:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης των λογισμικών προγραμμάτων λογιστικής και μισθοδοσίας  της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και υπογραφή νέας σύμβασης.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Απευθείας ανάθεση  για την εκτέλεση του έργου της  καθαριότητας των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών της  
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο:  Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 
9899 και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών με ευθύνη των γονέων ΠΕ Εύβοιας
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση δαπάνης πληρωμής ασφαλίστρων μηχανημάτων έργων Π.Ε. Εύβοιας
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο : Έγκριση δαπανών – προγράμματος τουριστικής  Προβολής  Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το 2011
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο : Έγκριση δαπάνης ΠΕ Εύβοιας
ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  15ο:  Έγκριση  Όρων  Διακήρυξης  Έργου  Περιφερειακού  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  από  πιστώσεις 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 16ο:  Επιλογή αναδόχου για μεταφορά αντικειμένων –ταχυμεταφορές με πρόχειρο διαγωνισμό για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 17ο:  έγκριση δαπάνης προμήθειας ενός (1)  εκτυπωτή laser  Α3  για τις ανάγκες του τμήματος Μισθοδοσίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 18ο: έγκριση δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών στα γραφεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του 
Πολίτη
ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  19ο: Επιλογή  αναδόχου  της  εργασίας  (παροχή  υπηρεσίας):  «Δημιουργία  ιστοσελίδας  της  Περιφέρειας  Στερεάς 
Ελλάδας
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 20ο:  Συμπλήρωση της αριθμ. 436 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 21ο:: «Έγκριση αγοράς ψηφιακού κασετόφωνου για τις ανάγκες της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης».
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 22ο: Έγκριση προμήθειας δύο (2) κλιματιστικών, ΠΕ Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 23ο : Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΖΗΜΙΩΝ  ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ   ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ  - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΠΕ Φωκίδας  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 24ο : Άσκηση αιτήσεως ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ΄αριθμ. 2/10/2011 απόφασης της 
Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 25ο : Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων ΠΕ Φθιώτιδας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 458
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 15/24-6-2011 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 15/24-6-2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 459
ΘΕΜΑ 2ο:  Αποστολή Αίτησης Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη το  υπ’  αριθμ.  2276/17-6-11  σχετικό  έγγραφο της  Δ/νσης Διοικητικού/ 
Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον δικηγόρο Αθηνών  κ. Γεώργιο Λασπονίκο , σχετικά με την αίτηση  (περί καθορισμού οριστικής  
τιμής μονάδος αποζημίωσης εξ απαλλοτριώσεως),ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, των:1) Γεωργίου Γκίκα του Νικολάου, 2) Ειρήνης χήρας 
Σαράντη Ντάλα, το γένος Χρήστου Παππά, 3)  Φανής συζ.  Παναγιώτη Πέτρου,  το γένος Αλεξάνδρου Ντάλα, 4)  Γεωργίου Καδέτση του 
Ιωάννου, 5) Ιωάννου Καδέτση του Αναστασίου, 6) Μαρίνας θυγατέρας Ιωάννου και Αθηνάς Καδέτση, συζ. Αντωνίου Κόντου, 7) Δημητρίου 
Σταύρου  του  Γεωργίου,  8)  Παναγιώτη  Σταύρου  του  Γεωργίου,  9)  Γεωργίου  Δρίτσα  του  Σπυρίδωνος,  10)  Κωνσταντίνου  Παπαδέδε  του 
Γεωργίου,  11)Τριανταφυλλιάς  συζ.  Γεωργίου  Λέκκα,  το  γένος  Μενελάου  Αθανασίου,  12)  Σπυρίδωνος  Αθανασίου  του  Μενελάου,  13) 
Αλεξάνδρας συζύγου Γεωργίου Δαρεμά, 14) Ελένης συζ. Αναστασίου Σταματίου, το γένος Στεφάνου Γεωργιάδη, 15) Εμμανουήλ Μάλλιαρη 
του  Ιωάννη,  16)  Σωτηρίου  Αθανασίου  του  Σπυρίδωνος,  17)  Μαρίας  συζ.  Βασιλείου  Ίσσαρη,  το  γένος  Κωνσταντίνου  Ζωγράφου,  18)  
Κωνσταντίνου Μάντζαρη του Ιωάννου, 19) Κωνσταντίνας συζ. Αριστείδη Παπαϊωάννου, το γένος Σπυρίδωνος Καββά και 20) Αλεξάνδρου  
Παπαϊωάννου του Αριστείδη,  κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρώην Νομ/κής Αυτ/σης Βοιωτίας), με την οποία ορίζεται δικάσιμος 
στις 29-11-2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 460 
ΘΕΜΑ 3ο :  Αναπροσαρμογή ημερήσιας αποζημίωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία, Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη το  υπ’  αριθμ.  2584/17-6-11  σχετικό  έγγραφο της  Δ/νσης Διοικητικού/ 
Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την αναπροσαρμογή της συμβατικής ημερήσιας αποζημίωσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία του Πίνακα 1 
& 2 της αριθμ. 5248/26.10.2010 διακήρυξης που αφορούν τις αρ.1265,1267/7.4.2011 συμβάσεις μεταφοράς μαθητών  Π/θμιας & Δ/θμιας 
Εκπ/σης Νομού Βοιωτίας από 1/1/2011, λόγω μεταβολής του χιλιομετρικού συντελεστή κομίστρου από 0,0877 σε 0,0965  .

Η κα Μακρή Θεοδώρου Ελένη έδωσε αρνητική ψήφο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 461

ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση απόφασης διάθεσης πίστωσης από το έργο με τίτλο:  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΕΟΔ» Περ/κής Ενότητας Βοιωτίας»
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη το  υπ’  αριθμ.  2866/22-6-11  σχετικό  έγγραφο της  Δ/νσης Διοικητικού/ 

Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 180/17-12-2010 (Πράξη 23) απόφαση 2ης Ν.Ε. της Ν.Α.Βοιωτίας ώστε η υπόψη δαπάνη των  

6.000,00 € αντί να βαρύνει το Πρόγραμμα  Δ.Ε.- ΚΑΠ, να βαρύνει το Πρόγραμμα Δ.Ε. – ΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

-2-



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 462
ΘΕΜΑ 5ο :  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης, Προστασίας Ανάδειξης 
και Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Βοιωτίας»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  2748/22-6-11  σχετικό έγγραφο της  Δ/νσης Διοικητικού/ 
Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Την  παράταση  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου  του  παραπάνω  θέματος  μέχρι  15  Ιουλίου  2011,  χωρίς  καμία  οικονομική 
επιβάρυνση, πέραν του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 463
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του « Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Άσκρης Βοιωτίας» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1156/23-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Δημόσια Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης Βοιωτίας και τη πραγματοποίηση δαπάνης 1.500 € (μαζί  με το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προγράμματος ΔΕ-ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 4.300 €  και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την παρακάτω 
δαπάνη:

1. Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής 1.500 €
                                                                                             Σύνολο: 1.500 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 464
ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Γονέων- Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ με την 
επωνυμία «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Θήβας
Ο  Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ.  1155/23-6-11  σχετικό  έγγραφο της  Δ/νσης  Δημόσια  Υγείας  & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο 
«Σύλλογος Γονέων- Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Θήβας» και τη πραγματοποίηση δαπάνης 2.000 € (μαζί με το ΦΠΑ), το 
οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος ΔΕ-ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις».

Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 4.000 €  και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις παρακάτω 
δαπάνες:

1. Εκτύπωση προσκλήσεων     200 €
2. Μικροφωνική εγκατάσταση- Μουσική Επιμέλεια- Φωτισμός    1.800 €

                Σύνολο:        2.000 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 465
ΘΕΜΑ  8ο  :   Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  σε  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του  Πολιτιστικού  και  Μορφωτικού  Συλλόγου 
Ευαγγελιστρίας «Ιπποκρήνη» της Τοπικής Κοινότητας Ευαγγ/στρίας της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1157/23-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Δημόσια Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο 
«Σύλλογος Ιπποκρήνη» και τη πραγματοποίηση δαπάνης 1.500 € (μαζί με το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος ΔΕ-
ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».

Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 3.000 €  και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την παρακάτω 
δαπάνη:

1. Ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων 1.500 €
                Σύνολο:       1.500 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 466
ΘΕΜΑ 9ο  :   Διαβίβαση πρακτικών εισήγησης Ανοικτών Διαγωνισμών  για την προμήθεια εντομοκτόνων ουσιών δακοκτονίας και παροχή  
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους  2011 της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11414/22-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

       α. Για την περίπτωση του «Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 
εντομοκτόνων για τις ανάγκες της Δακοκτονίας 2011 στις ελαιοκομικές περιοχές της Π. Ε.  Βοιωτίας» ,  την απόρριψη της εισήγησης της 
επιτροπής διαγωνισμού και τη συνέχιση του διαγωνισμού με όλους τους υποψήφιους αναδόχους.
β. Για την περίπτωση της « Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δωλοματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια Προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στη Π. Ε. Βοιωτίας », την αποδοχής και των δύο προσφορών των υποψηφίων 
αναδόχων, . Ε. Α. Σ. Θηβών και  Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ. Γεωργίου Βοιωτίας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 467
ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση δαπάνης πληρωμής τελών χρήσης μηχανημάτων έργων Π.Ε. Εύβοιας  έτους 2011

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38281/3532/21-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού/ 
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την  έγκριση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  4.045,05  €,  για  την  πληρωμή  των  τελών  χρήσης  των  μηχανημάτων  έργων  της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (πρώην Ν. Α. Εύβοιας), για το έτος 2011. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02073, ΚΑΕ 
0899. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 468
ΘΕΜΑ 11ο :  ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ Π.Ε. Εύβοιας  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38435 / 3545/21-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού/ 
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την έκδοση ΧΕΠ ποσού 450,00€ σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στο όνομα του κ Βουγιουκαλάκη Ιωάννη υπαλλήλου 
με Ά βαθμό της Δ.Τ.Υ για την πληρωμή παραβόλου αλλαγής κυκλοφορίας αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Η δαπάνη θα  
βαρύνει τον ΕΦ 02073, ΚΑΕ 0899 της Διεύθυνσης Διοικητικού –Οικονομικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 469
ΘΕΜΑ  12ο  :   Έγκριση  πρακτικού  Επιτροπής  αξιολόγησης  «Οικονομικής  Προσφοράς»  του  ανοικτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την 
προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και φωτοτυπικού χαρτιού Π.Ε. Εύβοιας  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38548/3549/22-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού/ 
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

α) την επανάληψη του Διαγωνισμού για το Παράρτημα Α΄( κατάσταση ειδών γραφικής ύλης εφόσον δεν κατατέθηκε καμία  Οικονομική  
προσφορά &
β) για τα υπόλοιπα Παραρτήματα Β΄,Γ΄& Δ΄, να προχωρήσει ο Διαγωνισμός στο στάδιο του έλεγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 6$2 
του ΠΔ 118/07, τα οποία υποχρεώνονται οι προαναφερθείσες εταιρείες να προσκομίσουν στην Επιτροπή μετά από έγγραφη ειδοποίηση τους 
εντός είκοσι (20) ημερών , προκειμένου να γίνει η κατακύρωση τους. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 470
ΘΕΜΑ 13ο :  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. Εύβοιας  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 4058/3613/24-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού/ 
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά  από  διαλογική  συζήτηση  η  Οικονομική  Επιτροπή  και  κατόπιν  τηλεφωνικής  ενημέρωσης  από  τον  Δ/ντη  Διοικητικού/ 
Οικονομικού για την υπ΄αριθμ. 443 /2009 τελεσίδικη δικαστική απόφαση

αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση δαπάνης ποσού 6.768,59€ που αφορά την εκτέλεση της 443 /2009 Δικαστικής Απόφασης με δικαιούχο τον «Δ. Μεταξά –

Α. Σέγγο Ο.Ε». Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 02073 και ΚΑΕ 0892. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 471

ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Εύβοιας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 35709/3398/14-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού/ 

Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 474

ΘΕΜΑ 15ο :  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. Εύβοιας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 38387/3542/21-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού/ 

Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση δαπάνης :a) ποσού 635,79€ μετά ΦΠΑ που αφορά είδη καθαριότητας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1231.

β) για ποσού 2.260,00€ που αφορά καταβολή ασφαλίστρων για τα αυτοκίνητα της ΠΕ Εύβοιας με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 4628 ΚΥ, ΚΥ 4625, 
ΚΥ 4624, ΚΥ 4623, ΚΥ 4622  κ’ Μηχάνημα ΜΕ 111635 ισοπεδοτής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02073, ΚΑΕ 0899. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 473
ΘΕΜΑ 16ο  :   Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης 
μειοδότη για τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε Εύβοιας & την επίβλεψη του κτιρίου που στεγάζονται οι Τεχνικές 
υπηρεσίες & το πρώην Διοικητήριο

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 37698/3480/20-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού/ 
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Τη συνέχιση του διαγωνισμού στην επόμενη φάση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών με τους: 
1. TEXET Α.Ε
2. ENTRUST SECURITY – ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ
3. ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 474
ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Εύβοιας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 4274/3634/28-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού/ 
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την αναβολή του θέματος
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 475

ΘΕΜΑ 18ο :  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ  : “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ”. Π.Ε. Εύβοιας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 3185/20-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
τη χορήγηση παρατάσεως προθεσμίας 75 ημερών, ήτοι μέχρι 20/11/11.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 476
ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης   Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
εργολάβου ψεκασμού ελαιώνων από εδάφους, Π.Ε. Εύβοιας    

Ο  Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  7825/27-6-11  σχετικό  έγγραφο της  Δ/νσης  Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Να κατακυρωθεί η δημοπρασία του Τμήματος Α του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α επ΄ονόματι της Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών  Ν. Εύβοιας με  προσφερόμενη τιμή 0.075 € ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο και  του Τμήματος Β του πίνακα 1 του 
Παραρτήματος  Α  επ΄  ονόματι  του   Αγροτικού   Συνεταιρισμού   Κύμης,  με   προσφερόμενη  τιμή  0.085  €  ανά προστατευόμενο 
ελαιόδεντρο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 477
ΘΕΜΑ 20ο  :   Έγκριση  παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΡΝΟ (ΨΗΛΟ  
ΓΕΦΥΡΙ)»  προϋπολογισμού 50.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ , αναδόχου Αθανασίου Φέγγου ΕΔΕ., ΠΕ Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 845/17-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την  έγκριση παράτασης  προθεσμίας  των  εργασιών  μέχρι  30-6-2011  με  αναθεώρηση των  τιμών  για  το χρονικό διάστημα της 
παράτασης αυτής και την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 478
ΘΕΜΑ  21ο  :   Έγκριση   παράτασης  προθεσμίας  του  έργου  «ΔΙΑΝΟΙΞΗ  ΔΡΟΜΟΥ  ΠΡΟΣ  ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ  (Δ.Δ.  ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ)» 
προϋπολογισμού 70.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ , αναδόχου Παναγιώτη Γρανίτσα ΕΔΕ. ΠΕ Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 846/17-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών μέχρι 30-6-2011 με αναθεώρηση των τιμών για το χρονικό διάστημα της παράτασης  
αυτής και την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 479
ΘΕΜΑ 22ο  :   Έγκριση ανάθεσης έργου: Καταγραφή και διερεύνηση των παραλίμνιων και παραποτάμιων περιηγητικών μονοπατιών και η 
καταγραφή των παραδοσιακών καλλιεργειών και της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, των Τοπικών Διαμερισμάτων Σιβίστας, Κερασοχωρίου, 
Τριποτάμου και Παλαιοχωρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

Ο  Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  11372/22-6-11  σχετικό  έγγραφο της  Δ/νσης  Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση ανάθεσης του έργου: «Καταγραφή και διερεύνηση των παραλίμνιων και παραποτάμιων περιηγητικών μονοπατιών και η 
καταγραφή των παραδοσιακών καλλιεργειών και της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, των Τοπικών Διαμερισμάτων Σιβίστας, Κερασοχωρίου, 
Τριποτάμου και Παλαιοχωρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας», στην Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. προϋπολογισμού 19.900 € περίπου 
συν Φ.Π.Α. με απ’ ευθείας ανάθεση λόγω εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε ανάλογα έργα. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ: 5322 
(Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού και Διαρθρωτικής Πολιτικής) της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 480
ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση δαπάνης για αγορά παγίδων ΠΕ Φθιώτιδας

Ο  Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  11106/20-6-11  σχετικό  έγγραφο της  Δ/νσης  Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την απόσυρση του σχετικού θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 481

ΘΕΜΑ 24ο :  Μίσθωση  φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά υλικών δακοκτονίας τη τρέχουσα δακική περίοδο ΠΕ Φθιώτιδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη το  υπ’  αριθμ  11336  /24-6-11  σχετικό  έγγραφο της  Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Την  απόρριψη  της  εισήγησης  της Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ  Φθιώτιδας για μίσθωση   φορτηγού 

αυτοκινήτου για τη μεταφορά υλικών δακοκτονίας και την έγκριση ποσού ύψους 2.000,00€ με ΦΠΑ σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη 
μεταφοράς των υλικών δακοκτονίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 482
ΘΕΜΑ 25ο :  Δημοπράτηση του έργου:  " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ”,  Προϋπολογισμού 150.000,00 ΕΥΡΩ  με  Φ.Π.Α. ΠΕ 
Φθιώτιδας

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  38429/5419/22-6-11  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

1. Την έγκριση της δημοπράτησης του έργου του θέματος
2. Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης.
3. Τον ορισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φθιώτιδας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δημοπρασία
4. Την  εξουσιοδότηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  ΠΕ  Φθιώτιδας  να  ορίσει  την  επιτροπή 

διαγωνισμού
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 483

ΘΕΜΑ 26ο :  Απ’  ευθείας ανάθεση της εργασίας (Παροχή Υπηρεσίας): "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ", ΠΕ Φθιώτιδας
Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  38376/5414/21-6-11  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας (παροχή υπηρεσίας) του θέματος στην Επιχείρηση ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με έδρα την 

Τραγάνα Φθ/δας, η οποία έχει την δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση της εργασίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 484

ΘΕΜΑ 27ο :  Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου:  ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ   ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΣ’’ , ΠΕ Φθιώτιδας
Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  38379/5416/21-6-11  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Την έγκριση των τευχών της μελέτης 
2. Την  απ’ ευθείας ανάθεση του έργου του θέματος στην Εργοληπτική Επιχείρηση Στέργιου 

Παπακωνσταντίνου, η οποία έχει την δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 485

ΘΕΜΑ 28ο :  ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΠΕ Φωκίδας
Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  38698/1351/22-6-11  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Την έγκριση των τευχών της μελέτης 
2. Την  απ’ ευθείας ανάθεση του έργου του θέματος στον Αναστάσιο Τσελέ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 486
ΘΕΜΑ 29ο :  Διαβίβαση τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης του έργου <<Αποκατάσταση ζημιών αναβαθμού προστασίας στο χείμαρρο 
Καρουτιανόρεμα στην Τ.Κ Μαραθιά Δήμου Δωρίδας >>  και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, ΠΕ Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας υπόψη το υπ’  αριθμ 38364/13335/21-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

1. Την έγκριση της δημοπράτησης του έργου του θέματος
2. Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης.
3. Τον ορισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δημοπρασία
4. Την  εξουσιοδότηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  ΠΕ  Φωκίδας να  ορίσει  την  επιτροπή 

διαγωνισμού

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 487
ΘΕΜΑ 30ο :  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ E.O. ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΕΞΟΔΟY ΚΙΡΡΑΣ ΕΩΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ» ΠΕ 
Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας υπόψη το υπ’  αριθμ 39255/13635/23-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

1. Την έγκριση της δημοπράτησης του έργου του θέματος
2. Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης.
3. Τον ορισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δημοπρασία
4. Την  εξουσιοδότηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  ΠΕ  Φωκίδας  να  ορίσει  την  επιτροπή 

διαγωνισμού
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 488

ΘΕΜΑ 31ο :  Διαβίβαση τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών του Ασφαλτικού Οδοστρώματος του 
επαρχ. δρόμου ΙΤΕΑΣ –ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ- Β’ ΦΑΣΗ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού ΠΕ Φωκίδας

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  39917/1384/24-6-11  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

1. Την έγκριση της δημοπράτησης του έργου του θέματος
2. Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης.
3.Τον ορισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας ως  Αρχής που θα διενεργήσει την δημοπρασία

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 489
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης των λογισμικών προγραμμάτων λογιστικής και μισθοδοσίας  της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και υπογραφή νέας σύμβασης.

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  2982/29-6-11  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης 
Διοικητικού/Οικονομικού ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης των λογισμικών προγραμμάτων λογιστικής και μισθοδοσίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με την εταιρεία O.T.S AE  για χρονικό διάστημα έξι (6)  μηνών από   01/07/2011  έως 31/12/2011,  
αντί του ποσού των 3.508,75 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η θέση σε λειτουργία και  
χρησιμοποίηση του νέου προγράμματος από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, η τελευταία μπορεί καταγγείλει αζημίως για αυτήν,  
την εν λόγω σύμβαση και πριν τη παρέλευση του εξαμήνου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 490
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Απευθείας ανάθεση  για την εκτέλεση του έργου της  καθαριότητας των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών της  
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  3001/30-6-11  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης 
Διοικητικού/Οικονομικού ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Την απευθείας ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας 
στον  Χρήστο Θ. Ζαφείρα,  που εδρεύει στη Λιβαδειά, Θεσσαλονίκης 19, αντί του μηνιαίου ποσού των 6.000,00  €  άνευ  ΦΠΑ . Η 
απευθείας  ανάθεση  θα  είναι  διάρκειας  δύο  (2)   μηνών  από  1.7.2011  έως  31.8.2011,  εντός  του  οποίου  αναμένεται  να  έχουν 
ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες του προκηρυχθέντος τακτικού διαγωνισμού και υπογραφή νέας σύμβασης . Σε περίπτωση  που 
οι διαδικασίες του διαγωνισμού ολοκληρωθούν πριν την παρέλευση του διμήνου η Π.Ε.Βοιωτίας μπορεί να καταγγείλει αζημίως για  
αυτήν την σχετική  σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 491
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  680/29-6-11  σχετικό  έγγραφο  του  Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

εγκρίνει  το ποσό των 1000€ με ΦΠΑ που θα βαρύνει  τις πιστώσεις ΚΑΕ  9899 της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και  το έργο 
Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011.  Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη:
1 Μέρος κόστους των αναμνηστικών πλακετών που θα δοθούν στους 

Ορειβατικούς Συλλόγους  .   
1000€

ΣΥΝΟΛΟ 1000€
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 492

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  598/28-6-11  σχετικό  έγγραφο  του  Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

εγκρίνει  το ποσό των 2000€ με ΦΠΑ που θα βαρύνει  τις πιστώσεις ΚΑΕ  9899 της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και  το έργο 
Πολιτιστικές   Εκδηλώσεις  2011,  συνδιοργάνωση   της  Περιφερειακής  Ενότητας  Εύβοιας  με  την  Σκακιστική  Ακαδημία  Χαλκίδος 
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 493
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  661/28-6-11  σχετικό  έγγραφο  του  Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

εγκρίνει το ποσό των 1500€ με ΦΠΑ που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και το 
έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011.  Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη:
1 Μέρος κόστους της   ηχητικής κάλυψης , φωτισμού , ενοικιάσεις 

τραπεζοκαθισμάτων , προσκλήσεις .   
1500€

ΣΥΝΟΛΟ 1500€
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 494

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  649/28-6-11  σχετικό  έγγραφο  του  Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

εγκρίνει το ποσό των 1500€ με ΦΠΑ που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και το 
έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις. Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων  θα ανέλθει στο ποσό των  12.500€ , στο οποίο η Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη:
1 Μέρος του κόστους των ηχητικών, ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων , αμοιβές 

μουσικών , προσκλήσεις, αφίσες- έξοδα , εκτυπώσεις- πλακέτες  
1500€

ΣΥΝΟΛΟ 1500€
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 495

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  600/28-6-11  σχετικό  έγγραφο  του  Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

εγκρίνεται το ποσό των 1000€ με ΦΠΑ που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και το έργο  
Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011, συνδιοργάνωση  της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με τον  Πολιτιστικό  Εξωραϊστικό   Σύλλογο 
Γαβαλέων Αθήνας & Πειραιά  «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ». Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη:
1 Μέρος κόστους της   ηχητικής κάλυψης , φωτισμού , ενοικιάσεις 

τραπεζοκαθισμάτων , προσκλήσεις .   
1000€

ΣΥΝΟΛΟ 1000€
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 496

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  672/28-6-11  σχετικό  έγγραφο  του  Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

εγκρίνει το ποσό των 1200€ με ΦΠΑ που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και το 
έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011,  συνδιοργάνωση  της  Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  με  τον  Επιμορφωτικό   Πολιτιστικό 
Σύλλογο Δροσιάς. Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων  θα ανέλθει στο ποσό των 8000€ , στο οποίο η Περιφερειακή Ενότητα  
Εύβοιας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη:

1 Μέρος  του  κόστους  φωτισμού  ,  φιλοξενία  τριών  χορευτικών 
συγκροτημάτων  ,  εκτυπώσεις  και  δημιουργία  σχετικών  εντύπων  ,  έξοδα 
μουσικών ,ενοικίαση παραδοσιακών στολών  

1200€

ΣΥΝΟΛΟ 1200€
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 497

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 9899 
και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  639/28-6-11  σχετικό  έγγραφο  του  Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
εγκρίνει  το ποσό των 1.500€ με ΦΠΑ που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και το 

έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011, συνδιοργάνωση  της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο 
Μακρυκάπας ( ΤΑ ΒΑΒΟΥΛΑ ) . Το κόστος της ανωτέρω εκδήλωσης  θα ανέλθει στο ποσό των 5.000€ , στο οποίο η Περιφερειακή  
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη:
1  Μερος του κόστους  για ηχητική εγκατάσταση, αφίσες & προγράμματα 

,ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών , φωτισμός ,αφίσες και προγράμματα 
ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων 

1100€

ΣΥΝΟΛΟ 1500€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 498
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο:  Έγκριση Πίστωσης για συνδιοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που θα βαρύνει τις πιστώσεις  ΚΑΕ 
9899 και το έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011 . 

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  624/28-6-11  σχετικό  έγγραφο  του  Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

εγκρίνεται το ποσό των 1500€ με ΦΠΑ που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και το 
έργο Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις 2011, συνδιοργάνωσης  της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με τον  Πολιτιστικό  Χορευτικό  Σύλλογο  
Τριάδας ΝΙΚ. ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ. Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων  θα ανέλθει στο ποσό των  4600€ , στο οποίο η Περιφερειακή Ενότητα 
Εύβοιας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη:
1  Μέρος  του  κόστους  για  Παραδοσιακή  ορχήστρα  και   ηχητική  κάλυψη, 

ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών , εκτύπωση έντυπου υλικού ,ενοικίαση 
τραπεζοκαθισμάτων     

1500€

ΣΥΝΟΛΟ 1500€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 499
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών με ευθύνη των γονέων ΠΕ Εύβοιας

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  41333/3722/30-6-11  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης 
Διοικητικού / Οικονομικού ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

εγκρίνει  την πίστωση ποσού 55.000,00  € για την πληρωμή δαπάνης επιδομάτων Μεταφοράς Μαθητών με ευθύνη των 
γονέων, για το σχολικό έτος 2010 – 2011 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 8-1-2011 μέχρι 30-6-2011.Η δαπάνη θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02 073, ΚΑΕ 0821. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 500
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση δαπάνης πληρωμής ασφαλίστρων μηχανημάτων έργων Π.Ε. Εύβοιας

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  41335/3724/30-6-11  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης 
Διοικητικού / Οικονομικού ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

εγκρίνει  την πίστωση  συνολικού  ποσού  684,00  €,  για  την  πληρωμή  των  ασφαλίστρων  των  ΜΕ  36999  και  ΜΕ  63437 
μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (πρώην Ν.  Α.  Εύβοιας),  για το έτος 2011. Η δαπάνη θα βαρύνει  τις  
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02073, ΚΑΕ 0899. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 501
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο : Έγκριση δαπανών – προγράμματος τουριστικής  Προβολής  Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το 2011

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  2475/16-5-11  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης 
Διοικητικού/Οικονομικού ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Έγκριση συνολικό ύψους προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2011: 80.000 € 
Επιμερισμός ενεργειών και δράσεων προγράμματος τουριστικής προβολής :

Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:  5  5  .000 €  

1. Συμμετοχή σε εθνικές εκθέσεις: 

          - SUMMER HOLIDAYS EXPO – ΑΘΗΝΑ       20-22/5        κόστος   5.000 € 

- PHILOXENIA – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ               18-20/11      κόστος  9.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ:  14.000 €

     2.  Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού:

     - ΟΥΤΡΕΧΤΗ  -ΟΛΛΑΝΔΙΑ      11-16/1      κόστος  6.340

- ΣΟΦΙΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ          17-19/2                  3.660

- ΒΕΡΟΛΙΝΟ    ITB                 9-13/3                  6.700

- ΜΟΣΧΑ MITT                     16-19/3                  11.200

- ΤΤ ΤΟUR + TRAVEL ΒΑΡΣΟΒΙΑ  22-24/9            5.800

- WTM – ΑΓΓΛΙΑ                   7-10/11           7.300

ΣΥΝΟΛΟ 41.000

Το κόστος περιλαμβάνει: Συμμετοχή στις εκθέσεις,  πληρωμή στον ΕΟΤ για τις εκθέσεις στο εξωτερικό, ενοικίαση- κατασκευή περιπτέρων,  

μετακίνηση και  διαμονή των εκπροσώπων της Π.Ε.,  οργάνωση και  υποστήριξη των  περιπτέρων, μεταφορά τουριστικών εντύπων στις  

εκθέσεις κλπ. 

Β. ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ :2  5  .000 €  
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1 Α. Εκδόσεις: 

α.  Τουριστικοί  οδηγοί  (Ελληνικά-Αγγλικά,  Γερμανικά,  Γαλλικά,   Ρώσικα, 

Πολωνικά-Ολλανδικά  κλπ)

β. Χάρτες – πολύγλωσσοι (σε επτά γλώσσες) 

γ. Θεματικά έντυπα:

1. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, - Πολιτιστικός- Θρησκευτικός - Ιαματικός- 

Θαλάσσιος- Αθλητικός - Συνεδριακός τουρισμός.

2. Ορειβατικά μονοπάτια, Αναρριχητικά πεδία 

3. Αγροτουρισμός - Οικοτουρισμός

δ. Τουριστικές Τσάντες της Εύβοιας

11.000 €

2 -Καταχωρήσεις  και  δημοσιεύσεις  σε  εθνικά  και  ξένα  έντυπα  (εφημερίδες, 

περιοδικά) και ηλεκτρονικά μέσα 

-Παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικών  και ραδιοφωνικών  μηνυμάτων

-Ανανέωση και προώθηση της ιστοσελίδας της Εύβοιας www  .  evia  .  gr  

11.000 €

3 Φιλοξενία  δημοσιογράφων,  tour  operators,  δημόσιες σχέσεις κλπ

- Παρουσίαση του σχεδίου τουριστικού  Μάρκετινγκ της Εύβοιας, μεταφορά 

εντύπων κλπ

3.000  €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 502
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο : Έγκριση δαπάνης ΠΕ Εύβοιας

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  42288/3753  /1-7-11  σχετικό  έγγραφο  της  /νσης 
Διοικητικού/Οικονομικού ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την  έγκριση ποσού 300,00  €  με  Φ.Π.Α  για είδη κυλικείου που  απαιτούνται  για την  συνεδρίαση του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου στις 4-7-2011 στην Περιφέρειά μας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 02073 και Κ.Α.Ε 0845. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 503
ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  15ο:  Έγκριση  Όρων  Διακήρυξης  Έργου  Περιφερειακού  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  από  πιστώσεις 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 964/30-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την  έγκριση  των  όρων  της  Έργου  Περιφερειακού  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  από  πιστώσεις  Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας του  έργου «Διαπλατύνεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση 
επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι-Γαύρος» και τον ορισμό της ΔΤΕ Ευρυτανίας ως φορέα διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 504
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 16ο:  Επιλογή αναδόχου για μεταφορά αντικειμένων –ταχυμεταφορές με πρόχειρο διαγωνισμό για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 2657/30-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση της διακήρυξης, καθώς και την διενέργεια του διαγωνισμού. Η δαπάνη για τον εν λόγο διαγωνισμό αφορά τον 
ΚΑΕ 0823 και η πληρωμή των δαπανών θα γίνεται από τον φορέα 073 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 505
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 17ο:  έγκριση δαπάνης προμήθειας ενός (1)  εκτυπωτή laser  Α3  για τις ανάγκες του τμήματος Μισθοδοσίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 2662/30-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση δαπάνης προμήθειας ενός (1) εκτυπωτή laser Α3 για τις ανάγκες του τμήματος Μισθοδοσίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, με απ’  ευθείας ανάθεση. Προϋπολογισμός 1.500,00. € χωρίς ΦΠΑ. Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον 
φορέα 073 ΚΑΕ 1723.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 506
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 18ο: έγκριση δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών στα γραφεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του 
Πολίτη

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 2661/30-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης τριών (3) φωτιστικών στα γραφεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη 
του Πολίτη και των συνεργατών, με απ’  ευθείας ανάθεση, στο κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  ( Υψηλάντου 1 ) στη Λαμία.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη:
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     α) Φωτιστικό 6 φωτο / γυαλί – χρυσό
     β) Φωτιστικό 3 φωτο / γυαλί – χρυσό
     γ) Φωτιστικό μπάγη Φ 50  + ντίζα
     δ) Φωτιστικό απλό γραφείου επιτραπέζιο ΙΝΟΧ 50 watt 
Προϋπολογισμός 1.000,00 € περίπου χωρίς ΦΠΑ. Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον φορέα 073 ΚΑΕ 1699

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 507
ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  19ο: Επιλογή  αναδόχου  της  εργασίας  (παροχή  υπηρεσίας):  «Δημιουργία  ιστοσελίδας  της  Περιφέρειας  Στερεάς 
Ελλάδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 2678/30-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση:
α)  Των τευχών του Διαγωνισμού (Προκήρυξη, Όροι διαγωνισμού, Γενική Τεχνική Περιγραφή, Έντυπο Προσφοράς)

β)  Την  έγκριση  διενέργειας  από  την  υπηρεσία  μας  Πρόχειρου  Διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
Ν.2362/95 (άρθρο 83, παρ. 1, εδ. 2) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου και δαπανών του Κράτους».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 508
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 20ο:  Συμπλήρωση της αριθμ. 436 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 2677/30-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Την συμπλήρωση της αριθμ. 436 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την φράση «αναδρομικά από 1/1/2011 και για 
ένα (1) μήνα μέχρι 31/7/2011».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 509
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 21ο:: «Έγκριση αγοράς ψηφιακού κασετόφωνου για τις ανάγκες της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 2676/30-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση δαπάνης ποσού 100,00 € για την αγορά ενός (1) ψηφιακού κασετόφωνου για τις ανάγκες της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
και Ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον Κ.Α.Ε. 1699 του Φορέα 073 της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 510
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 22ο: Έγκριση προμήθειας δύο (2) κλιματιστικών, ΠΕ Φθιώτιδας

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  38722/2381/30-6-11  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης 
Οικονομικού προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την  έγκριση  προμήθειας  δύο  (2)  κλιματιστικών  μηχανημάτων  για  τη  ψύξη  του  χώρου  των  κεντρικών  υπολογιστών 
(Computer Room) για να υπάρχει στο χώρο σταθερή θερμοκρασία για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων, ποσού 1.500,00 €. Η 
συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον Κ.Α.Ε. 1712 του Φορέα 073 της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 511
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 23ο : Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΖΗΜΙΩΝ  ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ   ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ  - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΠΕ Φωκίδας  

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  37830/1323/20-6-11  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης 
Τεχνικών  Έργων ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτούμε  επιτροπή που θα διενεργήσει τον πιο πάνω διαγωνισμό από τους:
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Μιχαιλίδου . Παρθένα,   ως    πρόεδρος
2)  Κόκκινος Ασημάκης,  ως μέλος
3) Σούφρας  Πανάγος,   ως μέλος
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1)  Δημητρέλος   Χρήστος
2)  Σεγδίτσας  Ανδρέας
3) Κολοβός   Ηλίας

Καθήκοντα Γραμματέα θα εκτελέσει  η Κωνσταντίνα Τσαπλαρή   με αναπληρωτή την  Ελένη Γερεντέ. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 512

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 24ο : Άσκηση αιτήσεως ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ΄αριθμ. 2/10/2011 απόφασης της 
Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ  326/1-7-11  σχετικό  έγγραφο  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

1. Να ασκηθεί το ένδικο μέσο της αιτήσεως ακυρώσεως, κατά της  υπ. αριθ. 2/10/2011 απόφασης  της Επιτροπής  του 
άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 των Νομών Βοιωτίας-Εύβοιας-Ευρυτανίας-Φθιώτιδας και Φωκίδας   [πρακτικό Επιτροπής με αριθμό 
02/22-06-2011] στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε άλλο αρμόδιο Δικαστήριο.

2. Να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτελέσεως, κατά της ιδίας  υπ. αριθ. 2/10/2011 απόφασης  της Επιτροπής  του άρθρου 
18 του Ν. 2218/1994, στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε άλλο αρμόδιο Δικαστήριο.

       3. Να διοριστεί  πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο Νομικός Σύμβουλος αυτής Ευθύμιος 
Καραΐσκος,  λόγω της ιδιαζούσης φύσεως και  της σοβαρότητας της υπόθεσης,  ο οποίος να επιμεληθεί  της ασκήσεως αυτών 
[ αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως] και να παραστεί και  εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», 
στη δικάσιμο που θα οριστεί για  να  υποστηρίξει τα ένδικα αυτά βοηθήματα, ενεργώντας ό,τι κατά τη κρίση  του απαιτείται, για την 
υπεράσπιση της υπόθεσης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 513
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 25ο : Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων ΠΕ Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 4762/1-7-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την επιχορήγηση των παρακάτω Πολιτιστικών Συλλόγων, κατόπιν αιτήσεών τους, για την κάλυψη δαπανών που θα προκύψουν στα 
πλαίσια των  Πολιτιστικών Εκδηλώσεων που διοργανώνουν (ΚΑΕ 9779).

α/α
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1 Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Εξάρχου 
«ΥΑΜΠΟΛΙΣ»

4745/01-07 2.000

2 Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Καπνοχωριτών 

4747/01-07 1.000

3 Σύλλογος Αδελφότητα Απανταχού Πτελεωτων Ν. 
Φθιώτιδας 

4748/01-07 1.500

4 Εκπολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος 
Καλυβίων 

4750/01-07 1.500

5 Όμιλος Παράδοσης και Λαογραφίας Καμένων 
Βούρλων 

4751/01-07 1.000

6 Σύνδεσμος Σαρακατσαναίων Ν.Φθ/δας «Ο 
Κατσαντώνης»

4753/01-07 3.000

7 Σύλλογος Πελοποννησίων Ν. Φθ/δας «Ο 
Μοριάς»

4755/01-07 1.500

8 Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Ν. 
Μαγνησίας 

4757/01-07 2.000

9 Πολιτιστικός Σύλλογος Διβριωτών Ν.Φθιώτιδας 4760/01-07 2.000
10 ΕΠΑΨΥ Οικοτροφείο Λαμίας 4762/01-07 800,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 16.300,00
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 514

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση.
Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    
Αθ. Μπουραντάς                Ζιώγας Γεώργιος Λύτρα Δήμητρα                               

               

Παρχαρίδης Παναγιώτης

Πίσχινας Ανέστης

Σκλαπάνης Ταξιάρχης

Τουσιάδης Θωμάς

Μακρή Θεοδώρου Ελένη

ΠαπαΪωαννου Πανουργιάς
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	Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 38429/5419/22-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
	Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 38376/5414/21-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
	Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 38379/5416/21-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
	Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 38698/1351/22-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
	Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 38364/13335/21-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
	Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 39255/13635/23-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
	Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 39917/1384/24-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
	Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 2982/29-6-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού/Οικονομικού ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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