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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ    

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                                                              

              

ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΤΤΗΗΣΣ  1133ηηςς  ΙΙοουυλλίίοουυ    22001111  

                  ΑΑρριιθθµµόόςς  ΠΠρραακκττιικκοούύ  1177  
       
  

     Στη Λαµία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατ.Ελευθερίας 3, 1ος 
όροφος) σήµερα 13  Ιουλίου 2011, ηµέρα Τετάρτη  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 681/8-
7-2011 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 16/1-7-2011 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
ΘΕΜΑ 2ο:  Εισήγηση για έγκριση σχεδίου ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας  του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ε.Ο.∆ (2011)» χρήσης 2011 και   

προϋπολογισµού 1.600.000,00 € µε ΦΠΑ που χρηµατοδοτείται από την ΚΑΠ 2011 Π.Ε. Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση για Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ 
 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ». Π.Ε. Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 4ο :  Εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «AΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ». Π.Ε. Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 5ο :  Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘’Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών –Αντιπληµµυρικά έργα ‘’ Π.Ε. Εύβοιας   
ΘΕΜΑ 6ο :   Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών του έργου «αποκατάσταση οδικού δικτύου Νοµού Εύβοιας» 
ΘΕΜΑ 7ο : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 εώς Χ.Θ. 16+499,33) – Συνέχιση)» Π.Ε. Εύβοιας   
ΘΕΜΑ 8ο :  ∆ηµοπράτηση Έργου  “ κατασκευή άµεσων έργων αντιµετώπισης καταπτώσεων – κατολισθήσεων  επι της οδού Στόµιο – 
διασταύρωση µε Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα) στην περιοχή από χθ 0+650 έως χθ 1+000 .” Π.Ε. Εύβοιας   
ΘΕΜΑ 9ο :  Συγκρότηση επιτροπής δηµοπρασίας έργου  “ κατασκευή άµεσων έργων αντιµετώπισης καταπτώσεων – κατολισθήσεων  επί της 

οδού Στόµιο – διασταύρωση µε Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα) στην περιοχή από χθ 0+650 έως χθ 1+000 .”προϋπολογισµού 2.600.000,00 € Π.Ε. 
Εύβοιας 
ΘΕΜΑ 10ο : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: Ο∆ΟΣ ΑΦΡΑΤΙ – ΠΙΣΣΩΝΑΣ,  Π.Ε. Εύβοιας   
ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας για την µεταστέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας στην Ιστιαία, Π.Ε. Εύβοιας   
ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Μελέτη αντιµετώπισης κατολίσθησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 

Βούλπη- Ληµέρι», ΠΕ Ευρυτανίας 
ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης Έργου Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 
ΘΕΜΑ 14ο :  ∆ηµοπράτηση έργου «.ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ». ΠΕ Φθιώτιδας 
ΘΕΜΑ 15ο :   Απ’  ευθείας ανάθεση του έργου: « Κατασκευή δικτύου άρδευσης  Γαρδικίου Φθιώτιδας», Προϋπολογισµού:   24.500,00 ευρω. 
ΘΕΜΑ 16ο :  Επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση Προµηθειών –Υπηρεσιών µε πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια των ελαστικών των 

επιβατικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση δαπανών συνεδριάσεων Περιφερειακού Συµβουλίου, Εκτελεστικών Επιτροπών κλπ 
ΘΕΜΑ 18ο :  Προέγκριση δαπανών Φιλοξενίας της Ειδικής Γραµµατέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ΘΕΜΑ 19ο :  Προέγκριση δαπανών κέτερινγκ (Catering) της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε  (τακτοποιητικού σε ΥΠΕΡΒΑΣΗ   λόγω αύξησης του ποσού  της αξίας της ασφάλτου)  του  Έργου : 

«Αντικατάσταση ∆ικτύου Ύδρευσης και Αποκατάσταση Οδοστρώµατος επαρχιακής Οδού ΚΑΣΤΕΛΙΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ» Προϋπολογισµού  
380.000,00€,  ΠΕ Φωκίδας 
ΘΕΜΑ 21ο :  ∆απάνες κινητής τηλεφωνίας Αντιπεριφερειαρχών, Προέδρου Π.Σ. κλπ 
 

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 Τουσιάδης Θωµάς, Π.Σ., τακτικό µέλος 
5. κ. Χρονάς Αναστάσιος, Π.Σ., αναπληρωµατικό µέλος 
6. κ. Τσιτσάνης Λάµπρος, Π.Σ., αναπληρωµατικό µέλος 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Λύτρα ∆ήµητρα, 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 οµόφωνα  να συζητήσει το παρακάτω έκτακτο θέµα: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση απολογισµού έτους 2010  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση 2ης τροποποίηση Π/Υ 2011 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δαπάνης αναβάθµισης γραµµής ADSL ΠΕ Εύβοιας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής δηµοπρασίας έργου  “ βελτίωση οδού Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας µε 
παράκαµψη Γιάλτρων (τµήµα παράκαµψης Γιάλτρων ”προϋπολογισµού  10.500.000,00 € Π.Ε. Εύβοιας 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης απεντόµωσης κτιρίων Π.Ε. Φωκίδας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Εισήγηση για ορισµό  της Υπηρεσίας πού θα διενεργήσει την δηµοπρασία και θα συγκροτήσει την επιτροπή 
διαγωνισµού για την κατασκευή του έργου : «ΕΚΤΑΚΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙ» χρήσης 2011               
και   προϋπολογισµού  100.000,00 € µε ΦΠΑ ,που χρηµατοδοτείται από KAΠ 2011 ΠΕ Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Εισήγηση για ορισµό  της Υπηρεσίας πού θα διενεργήσει την δηµοπρασία και θα συγκροτήσει την επιτροπή διαγωνισµού 

για την κατασκευή του έργου :«Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   
προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ ,που χρηµατοδοτείται από την ΣΑΕΠ 766 /2009 τροπ. 0 (Κωδ. έργου 2009ΕΠ76600005) 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ , Π.Ε. Φωκίδας  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Αποστολή πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για τη συντήρηση-επισκευή κλιµατιστικών για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας 2011 – Π.Ε. Φωκίδας 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 515 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 16/1-7-2011 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το αριθµ. 16/1-7-2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7ΛΗ-Μ5Ν
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 516 
ΘΕΜΑ 2ο:  Εισήγηση για έγκριση σχεδίου ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας  του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ε.Ο.∆ (2011)» χρήσης 2011 και   

προϋπολογισµού 1.600.000,00 € µε ΦΠΑ που χρηµατοδοτείται από την ΚΑΠ 2011 Π.Ε. Βοιωτίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ 2285/4-7-11 και 2424/11-7-11 σχετικά έγγραφα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. Την έγκριση του σχεδίου ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ε.Ο.∆ (2011)». Προϋπολογισµού 1.600.000,00 € και χρήσης 
2011. 
2. Τον ορισµό της ∆/νσης  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισµό για την 
κατασκευή του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ε.Ο.∆ (2011) »  χρήσης 2011 και  προϋπολογισµού  1.600.000,00 € µε ΦΠΑ και  
3. Την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας για την συγκρότηση της 
επιτροπής  που θα διενεργήσει τον διαγωνισµό για την κατασκευή του εν λόγω έργου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 517 
ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση για Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ 

 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ». Π.Ε. Βοιωτίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 2277/4-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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: 
1.   Του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο οποίος συντάχθηκε σε ισοζύγιο µε το ποσό της σύµβασης 
ως προς τις εργασίες, ενώ  υπερβαίνει το ποσό της σύµβασης κατά το ποσό των 7.671,74 € λόγω της µεταβολής   του ποσοστού του Φ.Π.Α. 
από 19% σε 23%.   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 518 
ΘΕΜΑ 4ο :  Εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ». Π.Ε. Βοιωτίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 2286/4-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
Του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «AΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ».    ο οποίος συντάχθηκε σε ισοζύγιο µε το ποσό της σύµβασης ως προς τις εργασίες, ενώ  υπερβαίνει το ποσό της σύµβασης 
κατά το ποσό των  8.351,14 ευρώ, € λόγω της µεταβολής   του ποσοστού του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 519 
ΘΕΜΑ 5ο :  Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘’Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών –Αντιπληµµυρικά έργα ‘’ Π.Ε. Εύβοιας   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 4307/1-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 

1. Την εκτέλεση του έργου του θέµατος στο σύνολο του απολογιστικά µε ύψος δαπάνης αυτό που καθορίζεται στο πρόγραµµα εξ ιδίων 
πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (200.000,00 € ) ή αυτό που θα καθοριστεί  σε µελλοντική τροποποίηση του. 
2.Η εκτέλεση γίνεται µε απ΄ ευθείας µίσθωση µηχανηµάτων όταν κάθε φορά η εκτιµώµενη δαπάνη δεν ξεπερνά το ποσόν των 20.000 € 

και µε τιµές µηχανηµάτων σύµφωνα µε τη συνηµµένη απόφαση.  
3. εγκρίνει την δηµοπράτηση και την διακήρυξη του έργου «αποκατάσταση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας» προϋπολογισµού 1.130.000,00€ 

4. Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία 

5. Την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας να ορίσει την επιτροπή διαγωνισµού  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 520 

ΘΕΜΑ 6ο :   Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών του έργου «αποκατάσταση οδικού δικτύου Νοµού Εύβοιας» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 4324/6-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 
1.Εκ του συνολικού ποσού των 1.530.834,00 € ποσόν 400.834,00 € να διατεθεί για απολογιστική  εκτέλεση µε απ’ ευθείας µίσθωση 
µηχανηµάτων όταν κάθε φορά η εκτιµώµενη δαπάνη δεν ξεπερνά το ποσόν των 20.000,00€ και µε τιµές µηχανηµάτων σύµφωνα µε την 
συνηµµένη απόφαση. 
2. Ποσόν 1.130.000,00 € να εκτελεσθεί µε κανονικό διαγωνισµό ανοιχτής διαδικασίας σύµφωνα µε τον συνηµµένο προϋπολογισµό και την 
διακήρυξη 
3. εγκρίνει την δηµοπράτηση και την διακήρυξη του έργου «αποκατάσταση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας» προϋπολογισµού 1.130.000,00€ 

4. Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία 

5. Την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας να ορίσει την επιτροπή διαγωνισµού  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 521 

ΘΕΜΑ 7ο : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 εώς Χ.Θ. 16+499,33) – Συνέχιση)» Π.Ε. Εύβοιας   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 51/30-6-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 παράτασης προθεσµίας µηνών …2… και ηµερών …9…, ήτοι µέχρι 5-8-2011. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 522 
ΘΕΜΑ 8ο :  ∆ηµοπράτηση Έργου  “ κατασκευή άµεσων έργων αντιµετώπισης καταπτώσεων – κατολισθήσεων  επι της οδού Στόµιο – 
διασταύρωση µε Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα) στην περιοχή από χθ 0+650 έως χθ 1+000 .” Π.Ε. Εύβοιας   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 4325/6-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 
την αναβολή του θέµατος 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 523 

ΘΕΜΑ 9ο :  Συγκρότηση επιτροπής δηµοπρασίας έργου  “ κατασκευή άµεσων έργων αντιµετώπισης καταπτώσεων – κατολισθήσεων  επί της 
οδού Στόµιο – διασταύρωση µε Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα) στην περιοχή από χθ 0+650 έως χθ 1+000 .”προϋπολογισµού 2.600.000,00 € Π.Ε. 
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Εύβοιας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 4404/8-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 
την αναβολή του θέµατος 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 524 

ΘΕΜΑ 10ο : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: Ο∆ΟΣ ΑΦΡΑΤΙ – ΠΙΣΣΩΝΑΣ,  Π.Ε. Εύβοιας   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 4195/7-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 παράτασης προθεσµίας 10 µηνών & 9 ηµερών ήτοι µέχρι 30/04/2012. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 525 
ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας για την µεταστέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας στην Ιστιαία, Π.Ε. Εύβοιας   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ  40836/3666/5-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού/ 
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 την διενέργεια δηµοπρασίας εξεύρεσης: κατάλληλου κτιρίου για τη µεταστέγαση του Τµήµατος Αγροτ. Οικονοµίας 
Ιστιαίας. Το ζητούµενο ακίνητο σύµφωνα µε το συνηµµένο έγγραφο πρέπει:α) να έχει εµβαδό από 90- 120 τ.µ .   
         β) να διαθέτει λειτουργικούς χώρους για να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 526 
ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Μελέτη αντιµετώπισης κατολίσθησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 

Βούλπη- Ληµέρι», ΠΕ Ευρυτανίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 1029/6-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 

• για την κατηγορία της γεωτεχνικής µελέτης την κατακύρωση της στον µελετητή ΚΩΝ/ΝΟ Β. ΣΕΛΛΟΥΝΤΟ ο οποίος προσέφερε για την 
αµοιβή εκπόνησης της παρούσας γεωτεχνικής µελέτης το ποσό των 29.450,00 € χωρίς ΦΠΑ, το οποίο είναι ανάλογο των τοπικών 
συνθηκών του έργου και συµφέρον της Υπηρεσίας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 527 
ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης Έργου Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων 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 1029/6-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 

1. Την έγκριση της δηµοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος τµήµατος οδικού δικτύου Προυσός 
 – Αγρίνιο» 

2. Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δηµοπράτησης. 
3. Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία 

4.  Την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας να ορίσει την επιτροπή διαγωνισµού 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 528 

ΘΕΜΑ 14ο :  ∆ηµοπράτηση έργου «.ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ». ΠΕ Φθιώτιδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 41429/5648/30-6-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φθιώτιδας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία 
4.  Την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας να ορίσει την επιτροπή 

διαγωνισµού 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 529 

ΘΕΜΑ 15ο :   Απ’  ευθείας ανάθεση του έργου: « Κατασκευή δικτύου άρδευσης  Γαρδικίου Φθιώτιδας», Προϋπολογισµού:   24.500,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 41814/5698 /30-6-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 των τευχών της µελέτης. 
2. Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος στην Εργοληπτική Επιχείρηση Γιαννοθανάση Αθανάσιο Ε.∆.Ε., η οποία 

έχει την δυνατότητα για την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 530 

ΘΕΜΑ 16ο :  Επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση Προµηθειών –Υπηρεσιών µε πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια των ελαστικών των 
επιβατικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 2807/11-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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  1321   και η πληρωµή των δαπανών θα γίνεται από την κάθε υπηρεσία που κάνει χρήση των ελαστικών των αυτοκινήτων-
µηχανηµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 531 
ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση δαπανών συνεδριάσεων Περιφερειακού Συµβουλίου, Εκτελεστικών Επιτροπών κλπ 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 2759/6-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού 
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 

την έγκριση ποσού 2.300,00 € για την κάλυψη των παρακάτω δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Εκτελεστικής Επιτροπής για το µήνα Ιούλιο και Ιούνιο 2011 
σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η συγκεκριµένες δαπάνες θα πληρωθούν από τον    Φορέα   073   
Κ.Α.Ε. 0845. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 532 
ΘΕΜΑ 18ο :  Προέγκριση δαπανών Φιλοξενίας της Ειδικής Γραµµατέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 2784/7-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την απόσυρση του θέµατος 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 533 

ΘΕΜΑ 19ο :  Προέγκριση δαπανών κέτερινγκ (Catering) της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 2783/7-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

την προέγκριση δαπάνης ποσού µέχρι 300,00 € για την κάλυψη δαπανών κέτερινγκ (catering) της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
και Ανάπτυξης η οποία πρόκειται να συνεδριάσει την Τρίτη 12/7/2011 στη Λαµία µε τη συµµετοχή και της ειδικής Γραµµατείας 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μαργαρίτη Καραβασίλη. Στη συνεδρίαση θα συµµετέχει και οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί 
παράγοντες της Περιφέρειας και του Υπουργείου. Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον φορέα 073 ΚΑΕ 0845. 

Ο κος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 534 

ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε  (τακτοποιητικού σε ΥΠΕΡΒΑΣΗ   λόγω αύξησης του ποσού  της αξίας της ασφάλτου)  του  Έργου : 
«Αντικατάσταση ∆ικτύου Ύδρευσης και Αποκατάσταση Οδοστρώµατος επαρχιακής Οδού ΚΑΣΤΕΛΙΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ» Προϋπολογισµού  
380.000,00€,  ΠΕ Φωκίδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 42968/1453/4-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 

Την έγκριση του 2ον Α.Π.Ε του έργου  « Αντικατάσταση ∆ικτύου Ύδρευσης και Αποκατάσταση Οδοστρώµατος επαρχιακής 
Οδού που είναι σε Υπέρβαση  κατά 20.691,39.€  από την αρχική σύµβαση  και τον εγκεκριµένο 1ον Α.Π.Ε  (λόγω αύξησης του ποσού 
της αξίας της ασφάλτου ) και κλείνει στο ποσό των 386.679,70.€   εκ των οποίων  για Εργασίες µε Ε.Ο 262.025,98.€  , για  
αναθεώρηση 7.198,87.€ , για  αξία ασφάλτου 45.148,89.€ , για Φ.Π.Α  72305,96.€      

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 535 
ΘΕΜΑ 21ο :  ∆απάνες κινητής τηλεφωνίας Αντιπεριφερειαρχών, Προέδρου Π.Σ. κλπ 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 721/11-7-11 σχετικό έγγραφό του προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση δαπανών κινητής τηλεφωνίας από τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες τον Πρόεδρο του Π.Σ. κλπ. 

Περιφερειάρχης – Νοµάρχης      200 €  
Αντιπεριφερειάρχης - Αντινοµάρχης      100 € 
Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου- Πρόεδρος Νοµ. Συµβουλίου    80 €  
Εκτελεστικός Γραµµατέας - Γεν. Γραµ. Νοµ. Αυτ/σης    160 € 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 536 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση απολογισµού έτους 2010  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 2817/11-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 απολογισµού έτους 2010.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 537 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση 2ης τροποποίηση Π/Υ 2011 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 2816/11-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 2ης τροποποίηση Π/Υ 2011 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 538 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δαπάνης αναβάθµισης γραµµής ADSL ΠΕ Εύβοιας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 45588/3916/11-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού/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 

εγκρίνετε την αναβάθµιση της ADSL σύνδεσης, της τηλεφωνικής γραµµής 22210-60644, από 2Mbps σε 24Mbps. Το επιπλέον 
κόστος είναι 11,55€ το µήνα (από 13,866€+ΦΠΑ σε 23,26€+ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02 073, ΚΑΕ 
0824.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 539 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής δηµοπρασίας έργου  “ βελτίωση οδού Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας µε 
παράκαµψη Γιάλτρων (τµήµα παράκαµψης Γιάλτρων ”προϋπολογισµού  10.500.000,00 € Π.Ε. Εύβοιας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 4423/11-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/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 
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1. Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία 
2.  Την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας να ορίσει την επιτροπή διαγωνισµού 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 540 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης απεντόµωσης κτιρίων Π.Ε. Φωκίδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 346/8-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού/Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 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 6.500 Ε για την απεντόµωση των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 541 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Εισήγηση για ορισµό  της Υπηρεσίας πού θα διενεργήσει την δηµοπρασία και θα συγκροτήσει την επιτροπή 
διαγωνισµού για την κατασκευή του έργου : «ΕΚΤΑΚΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙ» χρήσης 2011               
και   προϋπολογισµού  100.000,00 € µε ΦΠΑ ,που χρηµατοδοτείται από KAΠ 2011 ΠΕ Βοιωτίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 2428/12-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

1) Τον ορισµό της ∆/νσης  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισµό για 
την κατασκευή του έργου : «ΕΚΤΑΚΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙ» χρήσης 2011 και  προϋπολογισµού  
100.000,00 € µε ΦΠΑ και  

2) Την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας για την συγκρότηση της 
επιτροπής  που θα διενεργήσει τον διαγωνισµό για την κατασκευή του εν λόγω έργου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 542 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Εισήγηση για ορισµό  της Υπηρεσίας πού θα διενεργήσει την δηµοπρασία και θα συγκροτήσει την επιτροπή διαγωνισµού 

για την κατασκευή του έργου :«Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   
προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ ,που χρηµατοδοτείται από την ΣΑΕΠ 766 /2009 τροπ. 0 (Κωδ. έργου 2009ΕΠ76600005) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 2427/12-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

1)  Τον ορισµό της ∆/νσης  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας ως    Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισµό για την 
κατασκευή του έργου : «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)»,  χρήσης 2010 
και   προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ . 

2) Την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας για την συγκρότηση της 
επιτροπής  που θα διενεργήσει τον διαγωνισµό για την κατασκευή του εν λόγω έργου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 543 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ , Π.Ε. Φωκίδας  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 46444/2040/12-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού/Οικονοµικού Π.Ε. 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 όρων διακήρυξης της εκµίσθωσης του θέµατος. 
2. Την υποβολή των προσφορών ενώπιων των µελών της Ο.Ε. Π.Σ.Ε. στις 25ης Ιουλίου 2011 και ώρας 11 πµ στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Πλ.Ελευθερίας (1ος όροφος) στη Λαµία. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 544 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Αποστολή πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για τη συντήρηση-επισκευή κλιµατιστικών για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 2841/11-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

εγκρίνει τα πρακτικά:  
• της 4ης/ 7/ 2011 του πρόχειρου διαγωνισµού που αφορά το διαγωνισµό για επισκευή-συντήρηση κλιµατιστικών για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο ο διαγωνισµός απέβη άγονος 
καθώς και το πρακτικό 

• της 11ης / 7/ 2011 του επαναληπτικού διαγωνισµού µε τον οποίο προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισµού στο µοναδικό 
συµµετέχοντα του διαγωνισµού κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Ε. ΠΑΠΠΑ. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 545 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας 2011 – Π.Ε. Φωκίδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 4813/12-7-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

εγκρίνει την µαταίωση του διαγωνισµού προσφεύγοντας στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης  στα πλαίσια των διατάξεων της 
παραγράφου (ε΄) του άρθρου 21 του Π.∆. 118/2007 και του Ν.  2286/95, λόγω του κατεπείγοντος . 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 546 
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Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση. 
Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     

Αθ. Μπουραντάς                  Ζιώγας Γεώργιος   Λύτρα ∆ήµητρα                                

                  
 
      Παρχαρίδης Παναγιώτης      
      
          

Τουσιάδης Θωµάς 
 
 
 
Χρονάς Αναστάσιος 
 
 
Τσιτσάνης Λάµπρος 
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