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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ    
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                                                                          

ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΤΤηηςς  1144ηηςς  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  22001111  

                                                                                                                          ΑΑρριιθθµµόόςς  ΠΠρραακκττιικκοούύ  2244  
        

    Στη Λαµία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία 

Ελευθερίας 3, 1ος όροφος) στις 14 Σεπτεµβρίου  2011, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε 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 924/02-09-2011 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 23/07-09-2011 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας. 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αγοράς ψηφιακών κασετοφώνων για τις ανάγκες Υπηρεσιακών Συµβουλίων Α/θµιας Εκπαίδευσης 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών προµήθειας εξοπλισµού για τις ανάγκες των γραφείων των Περιφερειακών Παρατάξεων 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση προµήθειας – εξοπλισµός γραφείων της ∆/νσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση προµήθειας υλικών δικτύου για τις ανάγκες της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπανών προµήθειας και τοποθέτησης ενός κλιµατιστικού για τις ανάγκες των γραφείων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

ΘΕΜΑ 7ο:Παράταση προθεσµίας στο έργο:<< Κατασκευή πρόσθετων ενδιάµεσων κόµβων στη Νότια Παράκαµψη 

Καρπενησίου>> 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: <<Κατασκευή άµεσων έργων αντιµετώπισης καταπτώσεων- 

κατολισθήσεων επί της οδού Στοµίου – διασταύρωση µε Ε.Ο. Οξύλιθος – Πλατάνα (στην περιοχή από χ.θ. 0+650 έως 

χ.θ.1+000)>> 

β.) την έγκριση διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης 

γ.) τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας ως αρχής που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία 

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

– Π.Ε.Εύβοιας µε τον Σύλλογο Φίλων Νοµού Εύβοιας <<ΥΠΑΡΧΩ>> ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η που θα βαρύνει τις 

πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011 

ΘΕΜΑ 10 ο : Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας  

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: Γήπεδο Τραχηλίου ∆ήµου Ταµυναίων (χλοοτάπητας), έγκριση 

διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης, τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας ως 

αρχής που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία 

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση προκήρυξης δηµοπράτησης και των λοιπών συµβατικών τευχών για την ανάθεση της µελέτης: 

<<Οδός ∆ερβενοχώρια όρια νοµού προς Ελευσίνα Ν.Α.Βοιωτίας>> και τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε.Βοιωτίας ως αρχής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την ανάθεση της µελέτης 

ΘEMA 13ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής προµήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών 

της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του νοµού για το έτος 2011 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση 4ης Τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2011 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

ΘΕΜΑ 15ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Βοιωτίας 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας  

ΘΕΜΑ 17ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Βοιωτίας 

ΘΕΜΑ 18ο: Πρόχειρος διαγωνισµός επιλογής αναδόχου για <<Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της 
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Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2015>> 

ΘΕΜΑ 19ο:Χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισµού δικηγόρου για εκπροσώπηση ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Χαλκίδας 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: <<Αποκατάσταση ζηµιών του οδικού δικτύου στην περιοχή Σαράντι 

Βοιωτίας>> 

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση εργασιών µε αυτεπιστασία στο έργο:<< Ανακαίνιση κτιρίου ιδιοκτησίας Π.Ε.Εύβοιας για τη 

στέγαση του Εφετείου στη Χαλκίδα>>  

ΘΕΜΑ 22ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Εύβοιας  

ΘΕΜΑ 23ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Εύβοιας  

ΘΕΜΑ 24ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Εύβοιας  

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου: <<Κατασκευή στεγάστρου στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Καρπενησίου>>  

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ανάληψης δαπάνης για µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στα πλαίσια κατασκευής του έργου: <<Οδός 

Βαρβαριάδα - Άγραφα Ν.Α.Ευρυτανίας>>  

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση:1.) πρακτικού της δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου: <<Οδός Νεοχωράκι – Τανάγρα 

Ν.Α.Βοιωτίας από χ.θ.3+300 έως χ.θ.7+800(κατασκευή)>> χρήσεως 2010, που απέβη άγονη, 2.)τον καθορισµό της 

νέας ηµεροµηνίας για την επαναδηµοπράτησή του σύµφωνα µε τη διακήρυξη 3.)τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας ως υπηρεσίας που θα διεξάγει τον επαναληπτικό διαγωνισµό και 4.)την εξουσιοδότηση του 

προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας για την συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει 

τον διαγωνισµό για την κατασκευή του εν λόγω έργου. 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ανάληψης δαπάνης για µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στα πλαίσια κατασκευής του έργου: 

<<∆ιαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος>> 

ΘΕΜΑ 29 ο: Έγκριση  ∆ιάθεσης Πίστωσης για  συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας  µε τον Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλλογο «ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ » 

του ∆ήµου Σκύρου  που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο  Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011, ΠΕ Εύβοιας 

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Ευρυτανίας  

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.του έργου: <<Κατασκευή τµήµατος δρόµου Στυλίδας –Λογγιτσίου>>Π.Ε.Φθιώτιδας  

ΘΕΜΑ 32ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Εύβοιας                    

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση :1.)δηµοπράτησης της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών για την κατασκευή  του έργου: « 
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟ∆(2011) » 
2.) τον Ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ως Υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
3.)την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος. 
ΘΕΜΑ 34ο: Εισήγηση για έγκριση: του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα Εργασιών γ.) Παράτασης 
Προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του  έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ∆.∆ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ προϋπολογισµού : 693.514,14 EURO,  
χρήσης 2009 και αναδόχου εταιρείας ΚΑ∆ΜΟΣ ΑΕΤΕ. 
ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση προµήθειας ψυγείου για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας  

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση :1.)δηµοπράτησης της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών για την κατασκευή  του έργου: « 
Γήπεδο Αγ.Λουκά ∆ήµου Ταµυναίων (χλοοτάπητας και αποπεράτωση αποδυτηρίων)>>, 2.) τον Ορισµό της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Υπηρεσίας που θα 
διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
3.)την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος. 
ΘΕΜΑ 37ο:Παράταση προθεσµίας στο έργο «Ανακατασκευή  τµήµατος κατεστραµµένου κρηπιδώµατος πρόσδεσης 

Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων στο λιµάνι της Κύµης »   

ΘΕΜΑ 38ο: Παράταση προθεσµίας στο έργο: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Αλιβερίου»   
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ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ΙΙΙ Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για ανάθεση της πράξης: «ΣΥΛΛΟΓΗ & 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ- 

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ»  

ΘΕΜΑ 40ο :Έγκριση ποσού για ανέγερση µνηµείου στο Τ.∆. ∆ερµατίου του ∆ήµου Καρπενησίου 

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού ΄΄ Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο΄΄ 

Π.Ε.Ευρυτανίας   

ΘΕΜΑ 42ο: Ορισµός επιτροπής για τις καταθέσεις των διαθεσίµων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τράπεζες  

Αποσύρεται από την εισηγητή διότι δεν είναι αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής αλλά του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ετήσιας δαπάνης παροχής και διαχείρισης ειδησεογραφικών υπηρεσιών από το Αθηναϊκό 

Πρακτορείο Ειδήσεων  

ΘΕΜΑ 44ο:   Έγκριση ετήσιας δαπάνης παροχής υπηρεσιών για αποδελτίωση ειδήσεων που αφορούν την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας , σε πανελλαδικό επίπεδο 

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση ετήσιας δαπάνης παροχής και διαχείρισης φωτογραφικού υλικού που αφορά την προβολή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

ΘΕΜΑ 46ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Εύβοιας  

ΘΕΜΑ 47ο:  Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας  

ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση µίσθωσης φορτηγού ∆.Χ. για τη µεταφορά υλικών δακοκτονίας την τρέχουσα δακική περίοδο από 

τις αποθήκες του ΥΠ.Α.Α.& Τ.  

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν 

1. κ. Μπουραντάς Αθανάσιος , ως  Πρόεδρος  

2. κ. Χρονάς Αναστάσιος, Π.Σ. αναπληρωµατικό µέλος 

3. κ. Ζιώγας Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό µέλος 

4. κ. Λετώνης Ιωάννης, Π.Σ. τακτικό µέλος   

5. κ. Παρχαρίδης Παναγιώτης, Π.Σ. τακτικό µέλος  

6. κ. Πίσχινας Ανέστης, Π.Σ. τακτικό µέλος  

7. κ  Τσιτσάνης Λάµπρος, Π.Σ. αναπληρωµατικό µέλος  

8. κ. Τουσιάδης Θωµάς, Π.Σ., τακτικό µέλος 

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίασαν οι Π.Σ. και τακτικά µέλη, κ. Γκικόπουλος Γεώργιος, 

κ.Σκλαπάνης Ταξιάρχης και κ.Λατσούδης Αθανάσιος. 

Χρέη γραµµατέα έκανε ο Κάππος Γεώργιος, υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ Γεωπονικού µε 

βαθµό Β΄. 

      Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση των παρακάτω έκτακτων θεµάτων:  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών των 

συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής δηµοπρασίας του έργου: <<Βελτίωση οδού Αγ.Νικόλαος – Γιάλτρα- 

Αγ.Γεώργιος µε παράκαµψη Γιάλτρων(τµήµα παράκαµψης Γιάλτρων) 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση για πραγµατοποίηση δαπάνης της Π.Ε. Φωκίδας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση :1.)του 2ου Α.Π.Ε. (επί έλλατον λόγω σύνταξης αυτού στα ¾ της αρχικής σύµβασης) 

2.)µαταίωση της διάλυσης της σύµβασης 3,) χορήγηση παράτασης µέχρι 30-12-2011του έργου: <<Βελτίωση 

Επαρχιακού οδικού δικτύου από Παραλίµνιο έως Πενταγιοί – Αρτοτίνα >>προϋπολογισµού 6.050.000,00ευρώ. 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι (ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) της 
επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Γ.Π.Σ.) ∆ΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ 
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι (ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) της 
επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ>> 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση :1.) Της δηµοπράτησης, της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών για την 
κατασκευή  του έργου: « Αποκατάσταση ζηµιών στον επαρχιακό δρόµο Άνω Πολύδροσο µέχρι όρια Π.Ε.Φωκίδας 
προς Χ.Κ.Παρνασσού>>, 2.) τον Ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του 
θέµατος µε πρόχειρο διαγωνισµό 
3.)την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος. 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση :1.)Της δηµοπράτησης, της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών για την κατασκευή  
του έργου: « Συντήρηση Εθνικού Οδικού δικτύου>>, 2.) τον Ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την 
ανάθεση του έργου του θέµατος. 
3.)την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού και 
Οικολογικού Συλλόγου Υψηλάντη  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ένωσης 
Μικρασιατών Θήβας 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ανεξαρτήτως αρχικής πηγής χρηµατοδότησης, για εξόφληση 

λογαριασµών έργων από το έργο:«Εξόφληση οφειλών των προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.»των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έτους 2011. 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Άσκηση αίτησης ανακλήσεως της υπ΄αριθµ. 441/2011 πράξης του Ε’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 
  
ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας                    

Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα  για τη συζήτηση των παραπάνω έκτακτων θεµάτων. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 683 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 23/07-09-2011 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας.  

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το αριθµ.23/07-09-2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 684 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αγοράς ψηφιακών κασετοφώνων για τις ανάγκες Υπηρεσιακών Συµβουλίων Α/θµιας Εκπαίδευσης 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθµ. 2731/10-08-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή  

αποφασίζει οµόφωνα 

την µη έγκριση της συγκεκριµένης δαπάνης, για το λόγο ότι δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση µαγνητοφωνηµένων 

πρακτικών.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 685 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών προµήθειας εξοπλισµού για τις ανάγκες των γραφείων των Περιφερειακών Παρατάξεων 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ.3470/29-8-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική 

συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή  

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση συνολικής δαπάνης 5.413,23 €  µε Φ.Π.Α. για  την προµήθεια του εν λόγω εξοπλισµού από τον Φορέα 
073 και ΚΑΕ 1711, σύµφωνα µε την συνηµµένη εισήγηση ανά είδος.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 686 
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση προµήθειας – εξοπλισµός γραφείων της ∆/νσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ.3245/9-8-11 σχετικό έγγραφο.  Μετά από διαλογική 
συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση προµήθειας των παρακάτω επίπλων, Η/Υ και λοιπών συσκευών για τον εξοπλισµό των γραφείων της 
∆/νσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σύµφωνα µε την συνηµµένη εισήγηση που είναι αναπόσπαστο 
τµήµα της παρούσας απόφασης, µε κάλυψη της δαπάνης από τον Φορέα 073 και ΚΑΕ 1711,1712,1723 και 1725. 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 687 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση προµήθειας υλικών δικτύου για τις ανάγκες της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 3253/10-8-2011 σχετικό έγγραφο. Μετά από 
διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση της δαπάνης για την προµήθεια υλικών εγκατάστασης – λειτουργίας δικτύου Η/Υ για τις ανάγκες της 
Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 2.000,00 € σύµφωνα µε τη συνηµµένη εισήγηση 
που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης µε κάλυψη της δαπάνης από τον Ειδ.Φορέα 350 και 
ΚΑΕ1311 και 1723.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 688 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπανών προµήθειας και τοποθέτησης ενός κλιµατιστικού για τις ανάγκες των γραφείων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ.3469/29-08-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 
διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση της δαπάνης προµήθειας ενός (1) κλιµατιστικού 18.000 b.t.u, ποσού 800,0 € χωρίς Φ.Π.Α. µε κάλυψη της 
δαπάνης από τον E.Φ. 073 και ΚΑΕ 1712.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 689 

 

ΘΕΜΑ 7ο:Παράταση προθεσµίας στο έργο:<< Κατασκευή πρόσθετων ενδιάµεσων κόµβων στη Νότια Παράκαµψη 

Καρπενησίου>> 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ.64364/774/8-9-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 
διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσµίας µέχρι 31-12-2011 µε αναθεώρηση µόνο για τις υπολειπόµενες 
εργασίες του υπόψη έργου και την υπόµνηση στην αρµόδια υπηρεσία για πληρωµή του αναδόχου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 690 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: <<Κατασκευή άµεσων έργων αντιµετώπισης καταπτώσεων- 

κατολισθήσεων επί της οδού Στοµίου – διασταύρωση µε Ε.Ο. Οξύλιθος – Πλατάνα (στην περιοχή από χ.θ. 0+650 έως 

χ.θ.1+000)>> 

β.) την έγκριση διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης 

γ.) τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας ως αρχής που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

α.) την έγκριση δηµοπράτησης του έργου: <<Κατασκευή άµεσων έργων αντιµετώπισης καταπτώσεων - 

κατολισθήσεων επί της οδού Στοµίου – διασταύρωση µε Ε.Ο. Οξύλιθος – Πλατάνα (στην περιοχή από χ.θ. 0+650 έως 

χ.θ.1+000)>>  

β.) την έγκριση διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και  

γ.) τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας ως αρχής που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 691 

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

– Π.Ε.Εύβοιας µε τον Σύλλογο Φίλων Νοµού Εύβοιας <<ΥΠΑΡΧΩ>> ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η που θα βαρύνει τις 

πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ.3784/26-8-11σχετικό έγγραφο. Μετά από διαλογική 
συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας στην   Πολιτιστική 

εκδήλωση που διοργανώνει  ο Σύλλογος Φίλων Νοµού Εύβοιας <<ΥΠΑΡΧΩ>> ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η στις 16 και 17 

Σεπτεµβρίου  2011,  στη νέα πλατεία Κανήθου, στα πλαίσια της συντήρησης της λαϊκής µουσικής παράδοσης, καθώς 

και τη διάθεση πίστωσης 1.200,00 € από τον ΚΑΕ 9899 και το έργο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011,της Π.Ε.Εύβοιας   

Μειοψήφησαν ο κ.Α.Χρονάς και ο κ.Θ.Τουσιάδης διότι  θεωρούν ότι στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων δεν πρέπει 

να διατίθενται πιστώσεις σε Συλλόγους Φίλων τραγουδιστών. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 692 

 

ΘΕΜΑ 10 ο : Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ.69387/394/13-9-2011σχετικό έγγραφο. Μετά από 
διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη δικηγόρο Χαλκίδας ΕΛΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ (Α.Μ.263), προκειµένου να παρασταθεί 
και να εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πρώην ΝΑ Εύβοιας), στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 
Χαλκίδας, κατά την δικάσιµο της 11ης Νοεµβρίου  2011, ως και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του ως άνω 
δικαστηρίου, για τη συζήτηση της αρ.κατ.38/2011 αίτησης της Ζωής χήρας Εµ.Τριπόδη, κατοίκου ∆.∆. Πολιτικών 
∆ήµου ∆ιρφύων.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 693 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: Γήπεδο Τραχηλίου ∆ήµου Ταµυναίων (χλοοτάπητας), έγκριση 

διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης, τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας ως 

αρχής που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ.5503/8-9-2011 σχετικό έγγραφο. Μετά από 
διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα  

α.) την έγκριση δηµοπράτησης του έργου: <<Γήπεδο Τραχηλίου ∆ήµου Ταµυναίων (χλοοτάπητας)>>, 
προϋπολογισµού 300.000 € από πιστώσεις Κ.ΑΠ.( συνεισφορά µε ∆ΕΗ) 
β.) την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και 
γ.) τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας ως αρχής που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία .  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 694 

 

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση προκήρυξης δηµοπράτησης και των λοιπών συµβατικών τευχών για την ανάθεση της µελέτης: 

<<Οδός ∆ερβενοχώρια όρια νοµού προς Ελευσίνα Ν.Α.Βοιωτίας>> και τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε.Βοιωτίας ως αρχής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την ανάθεση της µελέτης 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ.2837/8-8-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε Βοιωτίας. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή  

αποφασίζει οµόφωνα  

την έγκριση σχεδίου προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας και των λοιπών συµβατικών τευχών για την ανάθεση µελέτης 
που αφορά το έργο: <<Οδός ∆ερβενοχώρια όρια νοµού προς Ελευσίνα Ν.Α.Βοιωτίας>>, προεκτιµώµενης αµοιβής 
614.242,20 € (µε Φ.Π.Α.) και τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας ως αρχής που θα διενεργήσει 
το διαγωνισµό για την ανάθεση της µελέτης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 695 
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ΘEMA 13ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής προµήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών 

της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του νοµού για το έτος 2011 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ.60995/4671/22-8-11έγγραφο – πρακτικό. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή  

αποφασίζει οµόφωνα  

την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής και τη συνέχιση του διαγωνισµού µε τις εταιρίες: α.)ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Γ.ΖΕΜΠΙΛΗΣ και β.)ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. στην επόµενη φάση αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών. 
   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 696 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση 4ης Τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2011 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε τη συνηµµένη εισήγηση, και µετά από διαλογική συζήτηση η 

Οικονοµική επιτροπή  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

την έγκριση της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισµού έτους 2011 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στην εισηγητική έκθεση και στους πίνακες εσόδων – εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
επισυνάπτονται. 
Μειοψήφισε ο κ.Α.Χρονάς αιτιολογώντας ότι οι διαδοχικές τροποποιήσεις στερούν τη δυνατότητα στην Περιφερειακή 
διοίκηση για ολοκληρωµένη αντιµετώπιση. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 697 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Βοιωτίας 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε τη συνηµµένη υπ΄αριθµ.3621/10-8-11 εισήγηση. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα  

την έγκριση αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών ως κατωτέρω: 

1) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 2379,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από πίστωση του ειδ. 
Φορ. 073 ΚΑΕ869,1725, για εγκατάσταση συναγερµού στο διοικητήριο . Ως προσφορά HOME CENTER 
COBRA’S 5/7/2011 

2) Παροχή υπηρεσιών , ποσού 966,78 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τη πίστωση του ειδ. Φορ.073 
ΚΑΕ 879 για απολύµανση – του διοικητηρίου ως προσφορά ECOπολης  14/7/2011 

3) Παροχή υπηρεσιών , ποσού 200,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 291 
ΚΑΕ 869, για συντήρηση πέντε κλιµατιστικών µηχανηµάτων .( Εγγρ. Τµήµα κτηνιατρικής 12796/11-7-11)  

4) Παροχή υπηρεσιών , ποσού 361,62 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 291 
ΚΑΕ 5243Α για αναπαραγωγή τοπογραφικών διαγραµµάτων . ( Εγγρ. ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
13020/13-7-11.) 

5) Αγοράς ποσού 800,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 291,295 ΚΑΕ 
1643,1699, 843 για αγορά ειδών όπως αναγράφονται στο έγγραφο  της  ∆/νσης  Αγροτικής Οικονοµίας 
13086/15-7-11  της συνηµµένης προσφοράς .  

6) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 2989,44 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Από τη πίστωση του 
ειδ. Φορ. 390 ΚΑΕ 861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ 6108 αυτ/το .( Εγγρ.∆/νσης Μετ/ρων 
και Επικ/νιων 5379/ 18-7-11 

7) Παροχή υπηρεσιών , ποσού 16,81 µηνιαίως χωρίς ΦΠΑ , για πρόσβαση στο VPN του σύζευξης και το τέλος 
ενεργοποίησης ΕΦ Άπαξ ύψους 15,97 χωρίς ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 824 . ( Εγγρ. 
Τµήµα πληροφορικής 24/26-7-11 ως συνηµµένη προσφορά . ) 

8) Αγοράς , ποσού 235,75 χωρίς ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 1723 για αγορά µιας µονάδας 
Η/Υ. (Εγγρ. Τµήµα πληροφορικής 23 /19-7-11 

9) Αγοράς , ποσού 187,91 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 1111, για 
αγορά των αναγραφοµένων στο έγγραφο της Ά/θµιας εκπ/σης 5149/ 7-7-11 ως συνηµµένη προσφορά  
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10) Αγοράς , ποσού 93,50 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 1111, για 
αγορά toner. ( Εγγρ. ∆/νσης Ά/θµιας εκπ/σης 5251/ 13-7-11).Ως συνηµµένη προσφορά .     

 
      11) Αγοράς , ποσού 82,00 ευρώ   συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ από τη    
             πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά toner ( Εγγρ. Τµήµα  
             προσωπικού ∆.Υ. / 27-7-11) ως συνηµµένη προσφορά . 
  
      12) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 1107,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου   
             του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 851 , για εκτέλεση           
             εργασιών επισκευής στο ∆ιοικητήριο  ( Εγγρ. ∆/νσης τεχνικών έργων     
             2506/19-7-11) ως συνηµµένη προσφορά .   
 
       13) Αγοράς , ποσού 76,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη 
             πίστωση του ειδ. Φορ. 291 ΚΑΕ 1699για αγορά δυο βρύσες ( Εγγρ. ∆/νσης  
             Αγροτικής οικονοµίας 14070/2-8-11) ως συνηµµένη προσφορά  
       14)Επισκευής  ποσού, 280,64 ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη  
            πίστωση του ειδ. Φορ. 291 ΚΑΕ 869,1329, για επισκευή φωτ/κου µηχ/τος  
            ( Εγγρ. Αγροτικού Κτηνιατρείο  Θήβας 13805/28-7-11) ως συνηµµένη   
             προσφορά. 
 
       15) Παροχής υπηρεσιών, ποσού 739,05 ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ,  
              από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 823, για µίσθωση δέκα τριών  
               γραµµατοθυρίδων µε µίσθωµα 56,85ευρώ  ή µια από τα ΕΛΤΑ για τις  
               ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτιας  
 
      16) Αγοράς , ποσού 15.744,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη  
               πίστωση του ειδ. Φορ. 390 ΚΑΕ 1925 για αγορά ενός µηχανήµατος  
               διαγράµµισης κόµβων από την οικονοµικότερη  από τις δυο υποβληθείσες  
               προσφορές, από την Αττική Βιοµηχανία Οχηµάτων και  Μηχανηµάτων  
               Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
 
     17) Παροχής υπηρεσιών, ποσού 1500,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  
               από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 892, για ανανέωση του  
               ασφαλιστηρίου που αφορά την αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου έναντι  
               τρίτων  µε διάρκεια από 15-6-11 έως 14-6-2012 ως προσφορά εθνικής  
               ασφαλιστικής 15/7/11.  
 
     18) Αγοράς , ποσού 550,42 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ.  
             073 ΚΑΕ 1723, για αγορά µιας µονάδας Η/Υ και ενός σκληρού δίσκου 
            ( Εγγρ. τµήµα πληροφορικής 33/ 8-8-11) ως συνηµµένη προσφορά .  
 
      19) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 492,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ,  
             από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 291 ΚΑΕ 879, για συντήρηση του συστήµατος  
             µισθοδοσίας ( Εγγρ. ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 14341/ 4-8-11) .   
 
      20) Αγοράς , ποσού 900,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη  
             πίστωση του ειδ. Φορ. 291 ΚΑΕ 5244Θ , για αγορά παγίδων , κολλητικών  
              βάσεων , εξαεριστήρων για το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι .( Εγγρ. ∆/νσης  
              Αγροτικής Οικονοµίας 14457/8-8-11) .  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 698 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ’αριθµ. 3468/7-9-2011 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση 
η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

α.)την έγκριση και έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής, ποσού 117.000,00€, σε βάρος των πιστώσεων Π/Υ του έτους 2011 

από τον Ε.Φ. 151 ΚΑΕ 2713, στο όνοµα της υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας Παπαγεωργίου Ευσταθίας, για πληρωµή 

επιδόµατος Νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων ήπατος, µυελού των οστών και πνευµόνων για το ∆’ δίµηνο του 2011. 

Η ηµεροµηνία απόδοσης αυτού ορίζεται η 31-12-201 και 

β.) την έγκριση Χ.Ε. Προπληρωµής 18.000,00€ από την πίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 824 για κάλυψη δαπανών 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας στο όνοµα του υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

Καλαντζή Ιωάννη. Η ηµεροµηνία απόδοσης αυτού ορίζεται η 31-12-2011. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 699 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Βοιωτίας 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε τη συνηµµένη υπ΄αριθµ.3957/7-9-11 εισήγηση. Μετά από διαλογική 

συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή  

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών ως κατωτέρω: 

1) Aγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 115,62 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. 
Φορ. 390 ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ 6114 αυτ/το. ( Εγγρ. Γραφ. Κίνησης 
Θήβας 7600/ 1-9-11) .  

2) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 5.000,00€ χωρίς ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 
8451,5161,για κάλυψη της δαπάνης εορτασµού των επετείων  α) Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ.  Ασίας  ,  
β) µάχη της Πέτρας και  γ) των εθνικών µας ευεργετών . ( Εγγρ. ∆/νσης ∆/κου –οικ/κου ∆.Υ/ 30-8-11). 

3) Αγορά , ποσού 328,41 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 1111 , για 
αγορά µελανιών . ( Εγγρ. ∆/νσης Ά/θµιας Εκπ/σης 6370/ 1-9-11).  

4) Αγοράς , ποσού 75,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ, φορ. 350ΚΑΕ 1723 , για 
αγορά ενός επεξεργαστής . ( Εγγρ. Τµήµα Πληροφορικής 41/ 31-8-11).  Συνηµµένη προσφορά .  

5) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 3.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 
ΚΑΕ 871 , για τακτοποίηση αρχείων διαφόρων υπηρεσιών , καθαρισµό χώρων ∆ιοικητηρίου και κτιρίου Θήβας 
.  

6) Αγοράς , ποσού 338,25 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ, φορ. 390 ΚΑΕ 1321, για 
αγορά ανταλλακτικών για το ΚΥ 3930-Μ.Ε ( Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων 6557/ 5-9-11). 

7) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 133,66€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. 
Φορ. 390 ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ  6105 αυτ/το ( Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων 
6556/5-9-11) 

 
8) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , πόσου 184,50€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. 

Φορ. 390 ΚΑΕ 861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ  6116 αυτ/το. ( Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων 
6555/ 5-9-11).      

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 700 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Πρόχειρος διαγωνισµός επιλογής αναδόχου για <<Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2015>> 

Ο Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ’αριθµ. 3710/9-9-2011 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού. Μετά 

από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

α.) την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης  

β.) την έγκριση διενέργειας από την ∆/νση Οικονοµικού πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής αναδόχου για <<Παροχή 

υπηρεσιών για την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

2011-2015>>,προυπολογισµού 65.000€ µε Φ.Π.Α., από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού Ε.Φ.073 και ΚΑΕ 

0899. 

Μειοψήφισε ο κ.Α. Χρονάς επειδή είναι κατά της ανάδειξης αναδόχου για τη δεδοµένη παροχή υπηρεσίας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 701 

 

ΘΕΜΑ 19ο:Χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισµού δικηγόρου για εκπροσώπηση ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Χαλκίδας 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ’αριθµ.68084/393/8-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική 
συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

 για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Πρωτοδικείου Λαµίας Ευθύµιο Καραϊσκο (Α.Μ. 131), προκειµένου να 

παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας), - που εδρεύει 

στη Λαµία Υψηλάντου αρ. 1 και εκπροσωπείται νόµιµα,  στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας (∆ιαδικασία Αµοιβών 
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∆ικηγόρων άρθρα 677 επ. Κ.Πολ.∆.), κατά τη δικάσιµο της 29ης Σεπτεµβρίου 2011, ως και σε κάθε µετ’ αναβολή 

δικάσιµο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για τη συζήτηση της από 30-12-2010 αγωγής της Ελένης Θαλασσινού του 

Αντωνίου, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, κατοίκου Χαλκίδας, Σαλονικιού 4 κατά του Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α.  Β΄ Βαθµού, µε 

την επωνυµία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας, που είχε έδρα στην Χαλκίδα (∆ιοικητήριο) Χαϊνά 93 και 

εκπροσωπείτο νόµιµα, από τον Νοµάρχη Ευβοίας και σήµερα δυνάµει του Ν. 3852/7-6-2010 η Περιφέρεια Στ. 

Ελλάδας, έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης  

Ευβοίας.   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 702 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: <<Αποκατάσταση ζηµιών του οδικού δικτύου στην περιοχή Σαράντι 

Βοιωτίας>> 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ’αριθµ.3126/2-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση η 
Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

α.) την έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών δηµοπράτησης του 
έργου:‘Αποκατάσταση ζηµιών του οδικού δικτύου στην περιοχή Σαράντι Βοιωτίας’ χρήσης 2011 και προϋπολογισµού 
100.000€ µε Φ.Π.Α. από πιστώσεις Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 
β.) τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας ως υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την 
ανάθεση του έργου του θέµατος 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 703 

 

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση εργασιών µε αυτεπιστασία στο έργο:<< Ανακαίνιση κτιρίου ιδιοκτησίας Π.Ε.Εύβοιας για τη 

στέγαση του Εφετείου στη Χαλκίδα>>  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε τη συνηµµένη εισήγηση. Μετά από διαλογική συζήτηση η 
Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα  

την έγκριση εκτελέσεως µε αυτεπιστασία των εργασιών του έργου:<< Ανακαίνιση κτιρίου ιδιοκτησίας Π.Ε.Εύβοιας για 
τη στέγαση του Εφετείου στη Χαλκίδα>> προϋπολογισµού 20.000 €, χρήσης 2011 µε πιστώσεις από Π.∆.Ε.-ΑΛΛΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ (Επιχορήγηση από ΤΑΧ∆ΙΚ Υπουργείο ∆ικαιοσύνης) 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 704 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Εύβοιας  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα  

την έκδοση ΧΕΠ ποσού 27.000 ευρώ σε βάρος της Π.Ε.Εύβοιας και στο όνοµα Χρήστου Μαµµή για την πληρωµή 
καυσίµων-λιπαντικών οχηµάτων και αυτοκινήτων της Π.Ε.Εύβοιας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.02073 και τον 
ΚΑΕ1511. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 705 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Εύβοιας  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έκδοση ΧΕΠ ποσού 2.000 ευρώ σε βάρος της Π.Ε.Εύβοιας και στο όνοµα Χρήστου Μαµµή για την πληρωµή 

ΚΤΕΟ –PASS(διέλευση διοδίων εθνικών οδών), της Π.Ε.Εύβοιας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.02073 και τον 

ΚΑΕ0899. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού έργου <<Ολοκλήρωση εγκιβωτισµού χειµάρρου Χόλιανη ∆.Φραγκίστας, 

Π.Ε. Ευρυτανίας.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 706 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Εύβοιας  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 
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αποφασίζει οµόφωνα 

την έκδοση ΧΕΠ ποσού 3.000 ευρώ σε βάρος της Π.Ε.Εύβοιας και στο όνοµα Χρήστου Μαµµή για την πληρωµή 

ανταλλακτικών οχηµάτων της Π.Ε.Εύβοιας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.02073 και τον ΚΑΕ1321. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 707 

  

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου: <<Κατασκευή στεγάστρου στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Καρπενησίου>>  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ’αριθµ.1594/7-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση η 

Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου: <<Κατασκευή στεγάστρου στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρπενησίου>> 

προϋπολογισµού 4.000 ευρώ µε Φ.Π.Α. από πιστώσεις Ο.Σ.Κ. Α.Ε. στον << >>, ο οποίος έχει την δυνατότητα για 

έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 708 

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ανάληψης δαπάνης για µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στα πλαίσια κατασκευής του έργου: <<Οδός 

Βαρβαριάδα - Άγραφα Ν.Α.Ευρυτανίας>>  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.1570/7-9-11 εισήγηση. Μετά από διαλογική συζήτηση 

η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση ανάληψης δαπάνης για µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στα πλαίσια κατασκευής του έργου: <<Οδός 

Βαρβαριάδα - Άγραφα Ν.Α.Ευρυτανίας>> ποσού 22.685,19 ευρώ, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 

αρ.Φ.288/50538/2-9-11 έγγραφο της ∆ΕΗ που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 709 

 

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση:1.) πρακτικού της δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου: <<Οδός Νεοχωράκι – Τανάγρα 

Ν.Α.Βοιωτίας από χ.θ.3+300 έως χ.θ.7+800(κατασκευή)>> χρήσεως 2010, που απέβη άγονη, 2.)τον καθορισµό της 

νέας ηµεροµηνίας για την επαναδηµοπράτησή του σύµφωνα µε τη διακήρυξη 3.)τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας ως υπηρεσίας που θα διεξάγει τον επαναληπτικό διαγωνισµό και 4.)την εξουσιοδότηση του 

προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας για την συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει 

τον διαγωνισµό για την κατασκευή του εν λόγω έργου. 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 2961/24-8-11 έγγραφο –πρακτικό. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

α.) την έγκριση  του από 9-08-2011 πρακτικού της  δηµοπρασίας 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 , πού απέβη άγονη ,   
β.) την  επαναδηµοπράτηση  του έργου την ∆ευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011. 
γ.)  Τον ορισµό της ∆/νσης  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας ως  Υπηρεσίας που θα διεξάγει 
τον επαναληπτικό διαγωνισµό  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 710 

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ανάληψης δαπάνης για µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ στα πλαίσια κατασκευής του έργου: 

<<∆ιαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος>> 

 O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση ανάληψης δαπάνης ποσού 32.543,41 ευρώ για τη µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ του έργου: <<∆ιαπλατύνσεις, 
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τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος>> και σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 

µε αρ.Φ.288/50517/26-8-11 έγγραφο της ∆ΕΗ που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 711 

 

ΘΕΜΑ 29 ο: Έγκριση  ∆ιάθεσης Πίστωσης για  συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας  µε τον Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλλογο «ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ » 

του ∆ήµου Σκύρου  που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο  Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011, ΠΕ Εύβοιας 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.926/29-8-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση η 
Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας στην   Πολιτιστική 
εκδήλωση που διοργανώνει  ο Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος  «ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ »του ∆ήµου Σκύρου  
το Σάββατο 17 Σεπτεµβρίου 2011  στις Αχερούνες  µε τον τίτλο «Παραδοσιακή Μουσική Βραδιά στα πλαίσια των 
ετήσιων εκδηλώσεων»καθώς και τη διάθεση πίστωσης 1.200,00 € από τον ΚΑΕ 9899 και το έργο: Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 2011,της Π.Ε.Εύβοιας   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 712 

 

 

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Ευρυτανίας  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.3028,3055/9-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική 
συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

α.)την έγκριση Xρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, για την προµήθεια καυσίµων   κίνησης (πετρέλαιο και βενζίνη),  
για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας, ποσού 75.000,00 (εβδοµήντα  πέντε χιλιάδες) ευρώ, στο όνοµα του υπολόγου ∆ηµητρίου Μπαζιώνη 
του Γεωργίου, ∆Ε Τεχνικών (Εργοδηγών) µε βαθµό Α΄ , µονίµου υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 
στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 1511 και ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 31-12-2011.   

 
β.) την έγκριση Xρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, για την έγκριση τύπου, τελών έγκρισης τύπου, τελών 
µεταβίβασης, τελών κυκλοφορίας, έκθεση µηχανολόγου και φωτογραφιών για τα µηχανήµατα-αυτοκίνητα της πρώην 
∆ΕΣΕ, που περιήλθαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ύστερα από την αριθ. 62240/698/25-8-2011 απόφαση 
παραχώρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού, ποσού 5.000,00 (πέντε χιλιάδες) ευρώ, στο όνοµα του υπολόγου 
∆ηµητρίου Μπαζιώνη του Γεωργίου, ∆Ε Τεχνικών (Εργοδηγών) µε βαθµό Α΄ , µονίµου υπαλλήλου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0899 και ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 31-12-2011.   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 713 

 

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.του έργου: <<Κατασκευή τµήµατος δρόµου Στυλίδας –Λογγιτσίου>>Π.Ε.Φθιώτιδας  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.58872/7707/12-8-2011 έγγραφο εισήγηση µε 
αιτιολογική έκθεση. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ - 
ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ » για συνολικό ποσό 65.324,01 ευρώ(εργασία και Φ.Π.Α.) ήτοι επιπλέον δαπάνη 13.695,22 ευρώ σε 
σχέση µε το ποσό του συµφωνητικού που οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην αύξηση της απολογιστικής δαπάνης 
της ασφάλτου µαζί µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
                                                                               

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 714 

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Εύβοιας                    

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.61837/4720/24-8-11 έγγραφο όπου, µετά από 
διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έκδοση ΧΕΠ ποσού 2.065,00 ευρώ σε βάρος της Π.Ε.Εύβοιας και στο όνοµα Ιορδάνη Κανόνη για την πληρωµή 

εργασίας και ανταλλακτικών του ΚΗΥ6249 οχηµάτος της Π.Ε.Εύβοιας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.073 και τον 
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ΚΑΕ1321,0861. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 715 

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση :1.)δηµοπράτησης της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών για την κατασκευή  του έργου: « 
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟ∆(2011) » 
2.) τον Ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ως Υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
3.)την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος. 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.2385/11-07-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση 
η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

1.)την έγκριση του σχεδίου ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας  και των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου :« ΣΗΜΑΝΣΗ-
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟ∆(2011) ».  χρήσης 2011 και 
προϋπολογισµού 200.000 € µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ/2011 .  
2.)τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ως Υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
3.)την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 716 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Εισήγηση για έγκριση: του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα Εργασιών γ.) Παράτασης 
Προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του  έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ∆.∆ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ προϋπολογισµού : 693.514,14 EURO,  
χρήσης 2009 και αναδόχου εταιρείας ΚΑ∆ΜΟΣ ΑΕΤΕ. 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.2912/8-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση η 

Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

α.) την  έγκριση του  1ου  ΠΚΤΜΝΕ και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ∆.∆ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ» συνολικής 
δαπάνης 428.040,66 € µε το ΦΠΑ,  ήτοι υπερβατικού κατά 12.630,43 €  από το ποσό της σύµβασης, (που αντιστοιχεί 
στην αύξηση του ΦΠΑ), και σε ισοζύγιο µε τον 1ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου. 
β.)την έγκριση παράτασης προθεσµίας εργασιών του παραπάνω έργου, µε αναθεώρηση, κατά δύο (2) µήνες και 15 
ηµέρες, ήτοι µέχρι 31-7-2011. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 717 

 
 

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση προµήθειας ψυγείου για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.3473/7-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση η 

Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση της πίστωσης για την προµήθεια ενός (1) ψυγείου για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας , 
δαπάνης τριακοσίων ευρώ (300,00) µε Φ.Π.Α. από τον Ε.Φ.291 και ΚΑΕ 1699 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 718 

 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση :1.)δηµοπράτησης της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών για την κατασκευή  του έργου: « 
Γήπεδο Αγ.Λουκά ∆ήµου Ταµυναίων (χλοοτάπητας και αποπεράτωση αποδυτηρίων)>>, 2.) τον Ορισµό της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Υπηρεσίας που θα 
διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
3.)την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος. 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.5218/25-8-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση 
η Οικονοµική επιτροπή  

αποφασίζει οµόφωνα 

1.)την έγκριση του σχεδίου ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας  και των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου :« Γήπεδο 
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Αγ.Λουκά ∆ήµου Ταµυναίων (χλοοτάπητας και αποπεράτωση αποδυτηρίων)»χρήσης 2011 και προϋπολογισµού 
200.000 € µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ/2011 .  
2.)τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ως Υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
3.)την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 719 

 

ΘΕΜΑ 37ο:Παράταση προθεσµίας στο έργο «Ανακατασκευή  τµήµατος κατεστραµµένου κρηπιδώµατος πρόσδεσης 

Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων στο λιµάνι της Κύµης »   

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.53371/308/31-08-2011 έγγραφο. Μετά από διαλογική 

συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσµίας µέχρι 30-09-2011 µε αναθεώρηση µόνο για τις υπολειπόµενες 
εργασίες του υπόψη έργου  (προµήθεια και τοποθέτηση προσκρουστήρων) 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 720 

 

ΘΕΜΑ 38ο: Παράταση προθεσµίας στο έργο: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Αλιβερίου»   

 O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.4799/9-8-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση η 

Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την παράταση προθεσµίας στο έργο για δύο (2) µήνες ήτοι µέχρι 31-10-2011.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 721 

 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ΙΙΙ Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για ανάθεση της πράξης: «ΣΥΛΛΟΓΗ & 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ- 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ»  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.66216/839/5-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική 

συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

α.)Την έγκριση του από 28-7-2011 ΙΙΙ Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για ανάθεση της πράξης «ΣΥΛΛΟΓΗ & 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ- 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ», το οποίο αφορά την αποσφράγιση και 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παραγράφου 3.1.6. της διακήρυξης της πράξης. 

β.)Την κατακύρωση της πράξης «ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΕΛΛΑ∆ΑΣ», στην εταιρεία «POLYECO Α.Ε.» (αρ. 1) µε την πλέον συµφέρουσα προσφορά, ποσού 666.053,61 €. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 722 

 

ΘΕΜΑ 40ο :Έγκριση ποσού για ανέγερση µνηµείου στο Τ.∆. ∆ερµατίου του ∆ήµου Καρπενησίου 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.221/4-8-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση η 

Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση της συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας στην ανέγερση 

µνηµείου - ηρώου στην πλατεία του Τ.∆.∆ερµατίου που προγραµµατίζει ο Σύλλογος ∆ερµατιωτών Ευρυτανίας ’’Η Αγία 

Παρασκευή’’, ένας έργου ευρείας απήχησης και εθνικής σηµασίας, καθώς µε τον τρόπο αυτό τιµώνται άνθρωποι που 

προσέφεραν τη ζωή τους και θυσιάστηκαν σε διάφορους πολέµους στο παρελθόν αγωνιζόµενοι για την πατρίδα, 
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στους Βαλκανικούς Πολέµους, στον Α΄ και Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και στην Αντίσταση. Με την ανέγερση του µνηµείου, 

το κοινωνικό σύνολο θα προσφέρει τις δέουσες τιµές στους αγωνιστές µέσα από τις ετήσιες εκδηλώσεις µνήµης του 

Συλλόγου ∆ερµατιωτών Ευρυτανίας σε συνδιοργάνωση µε την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. 

Η πραγµατοποίηση δαπάνης 4.000 € µε το Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισµού  της  
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 723 

 

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού ΄΄ Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο΄΄ Π.Ε. 

Ευρυτανίας   

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.1437/23-8-11 έγγραφο όπου, µετά από διαλογική 

συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισµού στον τελευταίο µειοδότη <<ΚΕΡΑΜΑΡΗ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟ>> που προσέφερε µέσο ποσοστό έκπτωσης τρία τοις εκατό (3%).  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 724 

 

ΘΕΜΑ 42ο: Ορισµός επιτροπής για τις καταθέσεις των διαθεσίµων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τράπεζες  

Αποσύρεται από την εισηγητή διότι δεν είναι αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής αλλά του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

 

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ετήσιας δαπάνης παροχής και διαχείρισης ειδησεογραφικών υπηρεσιών από το Αθηναϊκό 

Πρακτορείο Ειδήσεων  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.59906/837/18-8-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική 

συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή και την διαχείριση ειδησεογραφικών υπηρεσιών του Αθηναϊκού - 

Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (ΑΠΕ - ΜΠΕ) προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ποσού 4.320,00 

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την συνηµµένη προσφορά, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

απόφασης. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ.073 και από τον ΚΑΕ 0899. 

Μειοψήφισε ο κ.Α.Χρονάς γιατί θεωρεί ότι το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επιδοτείται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 725 

 

ΘΕΜΑ 44ο:   Έγκριση ετήσιας δαπάνης παροχής υπηρεσιών για αποδελτίωση ειδήσεων που αφορούν την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας , σε πανελλαδικό επίπεδο 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 59911/838/18-8-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική 

συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

την έγκριση ετήσιας δαπάνης παροχής υπηρεσιών για αποδελτίωση ειδήσεων που αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, σε πανελλαδικό επίπεδο, από την εταιρεία: <<ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>>, ποσού 1.800,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 
σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από τον Ε.Φ.073 και τον ΚΑΕ 0899. 
Μειοψήφισε ο κ.Α.Χρονάς επειδή θεωρεί ότι είναι περιττή δαπάνη. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 726 
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 ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση ετήσιας δαπάνης παροχής και διαχείρισης φωτογραφικού υλικού που αφορά την προβολή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 59918/839/18-8-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική 

συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

την έγκριση ετήσιας δαπάνης παροχής και διαχείρισης φωτογραφικού υλικού που αφορά την προβολή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την εταιρεία: <<ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ>>, ποσού 5.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 
σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από τον Ε.Φ.073 και τον ΚΑΕ 0899. 
Μειοψήφισε ο κ.Α.Χρονάς επειδή θεωρεί ότι είναι περιττή δαπάνη. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 727 
   

  

ΘΕΜΑ 46ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Εύβοιας  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθµ.55864/4394/10-8-11 σχετικό έγγραφο, της ∆/νσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα  

την  έγκριση δαπάνης ποσού 49.703,07 € µε Φ.Π.Α. για πληρωµή ιδιοκτητών µηχανηµάτων που εργάστηκαν κατά την 

περίοδο από 08/03/11 έως 07/06/11 προς αποκατάσταση του Ε.Ο.∆. Εύβοιας λόγω χιονοπτώσεων σύµφωνα µε την 

συνηµµένη εισήγηση που αποτελεί τµήµα της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ.0207 και τον 

ΚΑΕ 9781. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 728 

 

ΘΕΜΑ 47ο:  Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας  

 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 58072/4494/10-8-11έγγραφο. Μετά από διαλογική 

συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή  

αποφασίζει οµόφωνα 

την  έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 3.000,00 € στο όνοµα Βασιλική Αντωνίου για πληρωµή δαπάνης κινητού 

τηλεφώνου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας κ.Αθανασίου Μπουραντά. Η δαπάνη θα είναι σε βάρος του Ε.Φ. 

02073 και του Κ.Α.Ε. 0824. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 729 

 

ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση µίσθωσης φορτηγού ∆.Χ. για τη µεταφορά υλικών δακοκτονίας την τρέχουσα δακική περίοδο από 

τις αποθήκες του ΥΠ.Α.Α.& Τ.   

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 15100/5-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση 
η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση µίσθωσης ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου ∆.Χ. για τη µεταφορά υλικών δακοκτονίας την τρέχουσα δακική 

περίοδο από τις αποθήκες του ΥΠ.Α.Α.& Τ., µε απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας από την εταιρεία <<ΑΦΟΙ 

ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Α.Ε.>> µε δαπάνη ποσού 4.000,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α.Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ.291     

και τον ΚΑΕ 0829. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 730 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 3742/13-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση 
η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα  

α.)την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

ΑΔΑ: 4Α8Ι7ΛΗ-7Β7



  
-17- 

Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισµού 40.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, για ένα έτος 
µε κριτήριο κατακύρωσης ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο προκήρυξης. 
β.)τον ορισµό της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη 
δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 731 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής  δηµοπρασίας του έργου: <<Βελτίωση οδού Αγ.Νικόλαος – Γιάλτρα- 

Αγ.Γεώργιος µε παράκαµψη Γιάλτρων(τµήµα παράκαµψης Γιάλτρων), προϋπολογισµού 10.500.000,00€  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 5630/13-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση 
η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα  

τη συγκρότηση επιτροπής  δηµοπρασίας του έργου:<< <<Βελτίωση οδού Αγ.Νικόλαος – Γιάλτρα- Αγ.Γεώργιος µε 

παράκαµψη Γιάλτρων(τµήµα παράκαµψης Γιάλτρων)>> ) και προϋπολογισµού 10.500.000,00€  αποτελούµενη από τα 

παρακάτω µέλη: 

Α. Τέσσερα (4) τακτικά και τέσσερα (4) αναπληρωµατικά  µέλη της ∆/νση Τεχνικών Έργων Εύβοιας: 
1. Πολίτη Ευάγγελο κλάδου ΠΕ1µε βαθµό Α, Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισµού, µε αναπληρώτρια τη 

Χατζηπάκου Παναγιώτα κλάδου Π.Ε.2 µε βαθµό Α, 
2. Κυλίφη Εµµανουήλ κλάδου Π.Ε.1 µε βαθµό Β, µε αναπληρώτρια τη Ζέρβα ∆έσποινα κλάδου Π.Ε.4 µε 

βαθµό Β, 
3. Γνωστόπουλο Ιπποκράτη κλάδου Π.Ε.1 µε βαθµό Γ, µε αναπληρωτή τον Βαγγελάκο Αλέξανδρο κλάδου 

Π.Ε.1 µε βαθµό Β, 
4. Συρµακέζη Μαρία κλάδου ∆.Ε. µε βαθµό Α, µε αναπληρώτρια τη Μερτίρη Παρασκευή κλάδου ∆Ε  µε 

βαθµό Α, 
Β. από τον εκπρόσωπο της ΤΕ∆ µε τον αναπληρωτή του (σύµφωνα µε το αρ.94/5-7-11 έγγραφο ΤΕ∆), 
Γ. από τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ µε τον αναπληρωτή του (σύµφωνα µε το αρ.728/29-3-11 έγγραφο ΤΕΕ), 
∆. από τον εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων µε τον αναπληρωτή του(σύµφωνα µε τα αρ.Ε1132/30-3-
11έγγραφο ΠΕ∆ΜΕ∆Ε και αρ.23195/20-5-11 έγγραφο ΣΑΤΕ) 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 732 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση για πραγµατοποίηση δαπάνης της Π.Ε. Φωκίδας 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

την έγκριση δαπάνης ποσού 880,0 ευρώ µε Φ.Π.Α. για την έκδοση φυλλαδίων και αφισών στην προσέλκυση φοιτητών 
στο Ι.Ε.Κ. Άµφισσας, µε κάλυψη της δαπάνης από τον Ε.Φ. 073 και τον ΚΑΕ 0843.  
Μειοψήφισε ο κ.Α.Χρονάς γιατί θεωρεί ότι η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης είναι αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και γενικά είναι µια περιττή δαπάνη για την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 733 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση :1.)του 2ου Α.Π.Ε. (επί έλλατον λόγω σύνταξης αυτού στα ¾ της αρχικής σύµβασης) 

2.)µαταίωση της διάλυσης της σύµβασης 3,) χορήγηση παράτασης µέχρι 30-12-2011του έργου: <<Βελτίωση 

Επαρχιακού οδικού δικτύου από Παραλίµνιο έως Πενταγιοί – Αρτοτίνα >>προϋπολογισµού 6.050.000,00ευρώ. 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 75146/2165/14-9-2011 έγγραφο. Μετά από διαλογική 
συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα  

α.)την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου του θέµατος που συντάσσεται στα ¾ του ποσού της αρχικής σύµβασης και 
κλείνει στο ποσό των 3.914.487,67 ευρώ 
β.)την µαταίωση της διάλυσης  της σύµβασης, µετά από αίτηµα του αναδόχου, που είχε διαλυθεί αυτοδίκαια, χωρίς 
καµία οικονοµική απαίτηση πέραν των τόκων υπερηµερίας που περιλαµβάνονται στον παρόντα ΑΠΕ και είναι 
8.822,48 ευρώ 3.) την χορήγηση παράτασης προθεσµίας µέχρι 30-12-2011 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 734 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι (ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) της 
επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΓΠΣ) ∆ΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ Ν. 
ΕΥΒΟΙΑΣ» 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.3240/13-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση 
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η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

1.Την απόρριψη της από 3-5-2011 ένστασης των συµπραττόντων γραφείων µελετών  Μίτση Βαλασσα Βαλσάµω-∆. 
Μαραβέας & Συνεργάτες Ε.Ε.-Αρβανίτης Γεώργιος-Παπανικολάου Ευαγγελία κατά του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι, της επιτροπής 
διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΓΠΣ) ∆ΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» 
για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο Β του σκεπτικού 
2.Την αποδοχή της από 5-5-2011 ένστασης των συµπραττόντων γραφείων µελετών Τριανταφυλλίδης Λίνος-
Μετρογεωνέτ Α.Ε.-Κότσαλης Παναγιώτης-Μονοκρούσου Κλειώ κατά του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι, της επιτροπής διαγωνισµού 
για την ανάθεση της µελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΓΠΣ) ∆ΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» για τους 
λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο Γ του σκεπτικού. 
3. Την αποδοχή της από 3-5-2011 ένστασης των συµπραττόντων γραφείων µελετών Plas Ε.Π.Ε.-Χατζηγιάννης 
Κων/νος-∆ρακοπούλου Ευσταθία κατά του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι, της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης 
«ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΓΠΣ) ∆ΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παράγραφο ∆ του σκεπτικού.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 735 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι (ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) της 
επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ>> 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθµ. 3241/13-9-1 έγγραφο. Μετά από διαλογική 
συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή  

αποφασίζει οµόφωνα  

1.Την αποδοχή της από 21-4-11 ένστασης των συµπραττόντων γραφείων µελετών Τριανταφυλλίδης Λίνος-
Μετρογεωνέτ Α.Ε.-Κότσαλης Παναγιώτης-Μονοκρούσου Κλειώ κατά του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι, της επιτροπής 
διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ » για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο Β 
του σκεπτικού. 
2. Την αποδοχή της από 28-4-11 ένστασης των συµπραττόντων γραφείων µελετών Plas Ε.Π.Ε.-Χατζηγιάννης 
Κων/νος-∆ρακοπούλου Ευσταθία κατά του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι, της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης «ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ΗΜΟΥ 
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ » για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο Γ του σκεπτικού.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 736 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση :1.) Της δηµοπράτησης, της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών για την 
κατασκευή  του έργου: « Αποκατάσταση ζηµιών στον επαρχιακό δρόµο Άνω Πολύδροσο µέχρι όρια Π.Ε.Φωκίδας 
προς Χ.Κ.Παρνασσού>>, 2.) τον Ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του 
θέµατος µε πρόχειρο διαγωνισµό 
3.)την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος. 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.69768/2148/13-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική 
συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή  

αποφασίζει οµόφωνα 

1.) Εγκρίνει τη ∆ηµοπράτηση του έργου, το σχέδιο ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας  και τα λοιπά συµβατικά τεύχη  του 
έργου : «Αποκατάσταση ζηµιών στον επαρχιακό δρόµο Άνω Πολύδροσο µέχρι όρια Π.Ε.Φωκίδας προς 
Χ.Κ.Παρνασσού>>, προϋπολογισµού 57.000,00€ (ΚΑΠ/2011)  
2.) Ορίζει τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως 
Υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος µε πρόχειρο διαγωνισµό 
3.)Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την δηµοπράτηση 
του έργου του θέµατος. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 737 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση :1.)Της δηµοπράτησης, της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών για την κατασκευή  
του έργου: « Συντήρηση Εθνικού Οδικού δικτύου>>, 2.) τον Ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την 
ανάθεση του έργου του θέµατος. 
3.)την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος. 
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O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.69760/2147/13-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική 
συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή  

αποφασίζει οµόφωνα 

1.)Εγκρίνει την ∆ηµοπράτηση, το σχέδιο ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας  και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου: 
«Συντήρηση Εθνικού Οδικού δικτύου >>, προϋπολογισµού 73.000,00€ (ΚΑΠ/2011)  
2.) Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως 
Υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος µε πρόχειρο διαγωνισµό 
3.) Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 738 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού και 

Οικολογικού Συλλόγου Υψηλάντη  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ.1815/14-9-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική 

συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση της συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας στις εκδηλώσεις µε 
θέµα: Ελληνική Μουσική και Παράδοση>> που διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός και Οικολογικός Σύλλογος Υψηλάντη 
στις 24 και 25 Σεπτεµβρίου 2011 και την πραγµατοποίηση δαπάνης 1.500 € µε το Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων- Κ.Α.Π.(Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) έτους 2011 Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: <<Πολιτιστικές Εκδηλώσεις>>  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 739 

  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ένωσης 

Μικρασιατών Θήβας 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ.1741/2-09-11σχετικό έγγραφο. Μετά από διαλογική 
συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση της συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας στις εκδηλώσεις που 

διοργανώνει η Ένωση Μικρασιατών Θήβας στις 11 έως τις 18 Σεπτεµβρίου 2011 και την πραγµατοποίηση δαπάνης 

3.000 € µε το Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων- Κ.Α.Π.(Κεντρικοί 

Αυτοτελείς Πόροι) έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: <<Πολιτιστικές Εκδηλώσεις>>  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 740 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ανεξαρτήτως αρχικής πηγής χρηµατοδότησης, για εξόφληση 

λογαριασµών έργων από το έργο:«Εξόφληση οφειλών των προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.»των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έτους 2011. 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 62762/1200/26-8-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική 
επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση διάθεσης πίστωσης από το έργο: ‘Εξόφληση οφειλών των προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες 
εργασίες, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.’ που είναι ενταγµένο στο Περιφερειακό 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2011 του Τοµέα 
∆ιάφορα, για την εξόφληση λογαριασµών και δαπανών των κατωτέρω επιµέρους έργων  ανεξαρτήτως αρχικής πηγής 
χρηµατοδότησης αυτών. 
 

Α/Α Τίτλος Έργου Αρ.πρωτ.Λογαριασµού Ποσό σε € 
διατιθέµενης 

πίστωσης  
1. Συντήρηση δρόµου 

Μακρακώµης –Πλατυστόµου 
–Γιαννιτσούς & Πλατυστόµου 
Λουτρών 

4ος:41529/5660/2-8-11 5.055,60 € 
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2. Προσθήκη αιθουσών και 
αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων στο 1ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Γοργοποτάµου 

Αρ.πρωτ.68487/1379/9-9-11 1.203,19 € 

 
Η συνολική διατιθέµενη πίστωση µε την παρούσα είναι έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα 

εννέα λεπτά (6.258,79 €). Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ.071,µεΤίτλο ∆ηµόσιες Επενδύσεις και ΚΑΕ 

9779.000.000.00. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 741 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Άσκηση αίτησης ανακλήσεως της υπ΄αριθµ. 441/2011 πράξης του Ε’ Κλιµακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε τη συνηµµένη εισήγηση. Μετά από διαλογική συζήτηση η 

Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

α.)την άσκηση στο  VI  Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση ανακλήσεως, κατά της υπ’ αριθ. 441/2011 πράξης του 

Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

β.)την χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισµού των, Ευθυµίου Καραΐσκου δικηγόρου και Νοµικού Συµβούλου της 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του Κων/νου Καραγκούνη δικηγόρου Λαµίας για την εκπροσώπηση της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λόγω της ιδιαζούσης φύσεως και της σοβαρότητας της υπόθεσης, µε αίτηση ανάκλησης 

επί της ανωτέρω πράξης που αφορά το έργο: <<Τροποποίηση και εκσυγχρονισµός Λιµένα Κύµης>>, ενώπιον του Ζ΄ 

Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε όποια ηµεροµηνία εξ αναβολής δοθεί.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 742 

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε.Εύβοιας                    

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέµα αυτό σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.69871/5159/14-9-11 έγγραφο όπου, µετά από 
διαλογική συζήτηση η Οικονοµική επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έκδοση ΧΕΠ ποσού 30.000,00 ευρώ σε βάρος της Π.Ε.Εύβοιας και στο όνοµα Νικολάου Πέππα  για την 

πληρωµή διαφόρων δαπανών (γραφιστικά, γραφική ύλη, εκτυπώσεις, µπάνερς, προσκλήσεις αφίσες, αγαλµατίδια, 

καθαριότητα χώρων φεστιβάλ, εργασίες εντός και εκτός των χώρων του φεστιβάλ, µπουφές στις τελετές έναρξης και 

λήξης, γεύµατα κριτικής επιτροπής και τεχνικού προσωπικού, κυλικείο θεάτρου και αµφιθεάτρου, µπλουζάκια, ηχητικά 

κ.λ.π.) . Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.073 και τον ΚΑΕ 9899. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 743 

 

Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης  καθώς και των έκτακτων θεµάτων, λύεται η παρούσα 

συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: 

 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    Μπουραντάς  Αθανάσιος                            Ζιώγας Γεώργιος                                        Κάππος Γεώργιος 
     
                                                                        Λετώνης Ιωάννης 

      
                                                           Χρονάς Αναστάσιος 
 

       Παρχαρίδης Παναγιώτης  
 

                                                                        Πίσχινας Ανέστης 
 

       Τσιτσάνης Λάµπρος 
 

                                                                        Τουσιάδης Θωµάς 
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