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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Της 7ης Σεπτέμβρη 2011
Αριθμός Πρακτικού 23
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος) στις 07 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 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 22/31-08-2011 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου <<Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Σπερχειάδας>> Π.Ε.
Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης προσφοράς αναψυκτικών – καφέ για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου <<Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Φθιώτιδας, Π.Ε. Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου <<Δρόμος Μοσχοκαρυά -Αγ.Στέφανος>>,
Π.Ε. Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού
Συλλόγου Κόκκινου <<Η Αγία Τριάς>>, Π.Ε. Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
των προσφορών για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση του έργου <<Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας>>, Π.Ε.Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
των προσφορών για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
<<Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτίας>>, Π.Ε.Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων της
Π. Ε. Βοιωτίας, Π.Ε.Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 10 ο : Εισήγηση για: 1.)Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης δημοπρασίας και των λοιπών συμβατικών τευχών
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ – ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΥΝΗ) – ΘΙΣΒΗ –
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ) Β’ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού

30.500.000,00

Ευρώ (με

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
2.) Ορισμό της Διεύθυνσης 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.)Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής για τη διενέργεια της δημοπράτησης του έργου του
θέματος, Π.Ε. Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 11ο:

Έκδοση Χ.Ε.Π. για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στη διεθνή τουριστική έκθεση<<TT Tour+Travel>>

ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 22/24-09-2011, Π.Ε.Εύβοιας
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ΘΕΜΑ 12ο : Εκδίκαση ένστασης και έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου <<Βελτίωση οδοποιίας πρ.
επαρχίας Καρυστίας Ν.Α.Εύβοιας>>, ΠΕ.Εύβοιας
ΘEMA 13ο: Προέγκριση δαπάνης για πραγματοποίηση εκδήλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 269 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α/7-6-2011)στις 16 και 17 Σεπτέμβρη ποσού 700,00 ευρώ, Π.Ε. Φωκίδας
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πίστωσης 9.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για συνδιοργάνωση εκδήλωσης Π.Ε.Φωκίδας που θα βαρύνει
τις πιστώσεις του Φορέα 073 ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Φωκίδας του Οικονομικού Έτους 2011 για
πολιτιστικές εκδηλώσεις, Π.Ε.Φωκίδας
ΘΕΜΑ 15ο:

Εισήγηση περί μη άσκησης ένδικων επί της αριθμ. 20/2011 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου

Λιβαδειάς του ενάγοντα Δημητρίου Σπανού , Π.Ε.Φωκίδας
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης για απευθείας ανάθεση αγοράς συστήματος συναγερμού ποσού 20.000,00 ευρώ χωρίς
το ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας
ΘΕΜΑ 17ο: Μίσθωση ακινήτου για διάστημα τεσσάρων μηνών με μηνιαίο μίσθωμα 500,00 ευρώ, Π.Ε. Φωκίδας
ΘΕΜΑ 18ο: Διόρθωση της αριθμ.587/19/25-07-2011 Απόφασης που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε ο ΦΠΑ,
Π.Ε.Φωκίδας
ΘΕΜΑ 19ο:

Χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση σε δικάσιμο της 29-09-2011,

Π.Ε.Φωκίδας
ΘΕΜΑ 20ο:

Χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμό δικηγόρου για εκπροσώπηση ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας , ΠΕ.Φωκίδας
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου<<Αποκατάσταση ζημιών του ασφαλτικού οδοστρώματος
του επαρχιακού δρόμου Ιτέας – Δεσφίνας – Όρια Νομού – β’ Φάση>> Π.Ε.Φωκίδας
ΘΕΜΑ 22ο: Ένσταση αναδόχου <<ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ>> του έργου: Δρόμος Αθαν.Διάκος –Καστριώτισσας κατά
του αριθμ. 51484/1674/26-7-2011 εγγράφου Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Φωκίδας, Π.Ε.Φωκίδας
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού έργου<<Ολοκλήρωση εγκιβωτισμού χειμάρρου Χόλιανη Δ.Φραγκίστας,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης επί υποβληθείσας ένστασης, ΠΕ Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 25ο: Εισήγηση για την έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης 70.000.00 € για την αποπληρωμή του έργου :
Συντήρηση Ε.Ο.Δ (2010), ΠΕ Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 26ο: Εισήγηση για ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης της μελέτης
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ – ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΥΝΗ) – ΘΙΣΒΗ –
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ) Γ’ ΦΑΣΗ » ΠΕ Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 27ο:

Εισήγηση για : α) Αποδοχή των τιμών μονάδος που ορίζονται στην 105/2011

απόφαση του

Πρωτοδικείου Θηβών.
β) Λήψη απόφασης για μη προσφυγή στο Εφετείο Αθηνών για καθορισμό

οριστικών τιμών μονάδος, και

γ) Ορισμό δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Εφετείο
Αθηνών που αφορά την εκτέλεση του έργου: «Οδός Νεοχωράκι – Τανάγρα Ν.Α. Βοιωτίας», ΠΕ Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 28ο:

Ορισμός Δικηγόρου για τη διευθέτηση θεμάτων σχετικά με την απαλλοτρίωση του

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ», ΠΕ Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 29 ο: Διαβίβαση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια εντομοκτόνων Δακοκτονίας 2011 ΠΕ
Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 30ο:

Έγκριση

Διάθεσης Πίστωσης για

συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας –Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας με τον Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλλογο «ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ
»του Δήμου Σκύρου που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011, ΠΕ Εύβοιας
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Έγκριση

Διάθεσης Πίστωσης για
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συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας –Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας
«Τ΄ ΑΛΩΝΑΚΙ » που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011, ΠΕ Εύβοιας
ΘΕΜΑ 32ο:

Έγκριση

Διάθεσης Πίστωσης για

Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς

με τον

Ψυχαγωγικό & Μορφωτικό Σύλλογο Κρητών Εύβοιας «Ο

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ » που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011, ΠΕ Εύβοιας
ΘΕΜΑ 33ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 34ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
ΘΕΜΑ 35ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
ΘΕΜΑ 36ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
ΘΕΜΑ 37ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
ΘΕΜΑ 38ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
ΘΕΜΑ 39ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
ΘΕΜΑ 40ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
ΘΕΜΑ 41ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
ΘΕΜΑ 42ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
ΘΕΜΑ 43ο:

Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Χαλκίδας
ΘΕΜΑ 44ο:

Έγκριση πρακτικού Επαναληπτικής Διακήρυξης

Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών προμήθειας

υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
ΘΕΜΑ 45ο: Προέγκριση δαπάνης για αγορά, επισκευή ή συντήρηση ή παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Εύβοιας
ΘΕΜΑ 46ο: Εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρου, ΠΕ Ευρυτανίας
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση προμήθειας πέντε (5) πολύ-μηχανημάτων
ΘΕΜΑ 48ο: Εισήγηση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης του αποτελέσματος διαγωνισμού και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης (Επιτροπή Προμηθειών) και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον πρόχειρο διαγωνισμό
<< Ανάδειξη αναδόχου για τη συλλογή , συσκευασία , μεταφορά

και καταστροφή εντομοκτόνων φαρμάκων

( απαγορευμένα προς χρήση και ληγμένα ) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ( Πρώην Τ.Π.Ε. )
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 49ο:

Εισήγηση Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των

διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Επιτροπή Προμηθειών) και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον ανοικτό
διαγωνισμό Προμήθεια εντομοκτόνων φαρμάκων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του
Δάκου της Ελιάς έτους 2011 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 50: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προκειμένου να
παραλάβει προς καταστροφή ( απαγορευμένα προς χρήση και ληγμένα εντομοκτόνα φάρμακα), ΠΕ Φθιώτιδας
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ΘΕΜΑ 51ο:
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Απόφαση επί ενστάσεως που αφορά τον διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΡΚΙΤΣΑΣ». ΠΕ Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 52ο :

Διαβίβαση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΠΥΘΜΕΝΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ» ΠΕ Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 53ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου:‘’ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΕΟ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ’’ προϋπολογισμού 23.700,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 54ο: Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών-όχληση για αποζημίωση του έργου: «Αντιμετώπιση κατολίσθησης
στην χθ 8+000 του δρόμου Δ/ση Μαρμαρίου-Κάρυστος».
ΘΕΜΑ 55ο:Έγκριση

όρων προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός παρελκόμενου

χορτοκοπτικού βραχίονα με καταστροφέα και πριόνι κλάδων, ΠΕ Φωκίδας
ΘΕΜΑ 56ο:Ορισμός δικηγόρου, ΠΕ Φωκίδας
ΘΕΜΑ 57ο: Προέγκριση δαπάνης για την αγορά ενός Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο, ΠΕ Φωκίδας
ΘΕΜΑ 58ο:Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ» , ΠΕ Φωκίδας
ΘΕΜΑ 59ο:Διαβίβαση τευχών δημοπράτησης και Διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ >>
Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν
1. κ. Μπουραντάς Αθανάσιος , ως Πρόεδρος
2. κ. Γκικόπουλος Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό μέλος
3. κ. Zιώγας Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό μέλος
4. κ. Λατσούδης Αθανάσιος, Π.Σ., τακτικό μέλος
5. κ. Παρχαρίδης Παναγιώτης, Π.Σ. τακτικό μέλος
6. κ. Πίσχινας Ανέστης, Π.Σ. τακτικό μέλος
7. κ Σκλαπάνης Ταξιάρχης, Π.Σ. τακτικό μέλος
8. κ. Τουσιάδης Θωμάς, Π.Σ., τακτικό μέλος
Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίασε ο Π.Σ. και τακτικό μέλος, κ. Λετώνης Ιωάννης.
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 πρακτικού του διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για μεταφορά αντικειμένωνταχυμεταφορές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού και επανάληψη της δημοπρασίας του έργου: <<Αποκατάσταση ζημιών
αναβαθμού προστασίας στο χείμαρρο Καρουτιανόρεμα στην Τ.Κ.Μαραθιά Δωρίδας>>
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Αντικατάσταση μέλους μελετητικής ομάδας & εκχώρηση τμήματος μελέτης λόγω σοβαρών
λόγων υγείας που αφορά την <<Οριστική

μελέτη & Μ.Π.Ε. βελτίωσης οδού Ερατεινής – Ε.Ο. Άμφισσας -

Λιδωρικίου>>
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Μειωτικός στην διάθεση των απροβλέπτων και υπερβάσεως λόγω
άξιας ασφάλτου, οριστικής αναθεώρησης και αύξησης του Φ.Π.Α. του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ»
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο.Δ
(2011)» χρήσης 2011 και προϋπολογισμού 1.600.000,00 € με ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. 2011
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙ» χρήσης 2011 και προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού έργου:<< Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος τμήματος οδικού
δικτύου Δάφνη –Μαυρομάτα>>
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο:Υποκατάσταση του μέλους της σύμπραξης, Αναστασίου Μαλισόβα της μελέτης του έργου:
<<Εκούσιος

αναδασμός

Αγροκτήματος

Αμφίκλειας

Ν.Α.Φθιώτιδας,

αναδόχου

σύμπραξης:

Α.Μαλισόβας,

Δ.Κανελλόπουλος, Β.Πασλής, Ε.Καμπουρίδου
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Υποκατάσταση των μελών της σύμπραξης, Αναστασίου Μαλισόβα και Σάββα Πατσούρα της
μελέτης του έργου: <<Διασταύρωση (Ν.Ε.Ο.Λαμίας – Αθηνών)προς Ρεγγίνι – Μόδι – Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς με
παρακάμψεις Ρεγγινίου, Μοδίου>> αναδόχου ομάδας μελετητών:<< Δ.Κανελλόπουλος – Α.Μαλισόβας-Σ.ΠατσούραςΓ.Χατζηστεργίου-Α.Λιόσης-Γ.Καλιανίδης-Κ.Μηλιώνης-Εδαφομηχανικής Α.Τ.Ε.>>
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Υποκατάσταση του μέλους της σύμπραξης, Αναστασίου Μαλισόβα της μελέτης του έργου:
<<Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Ροβολιάρι –όρια νομού Καρδίτσας προς Ρεντίνα>>Ν.Φθιώτιδας αναδόχου
σύμπραξης:<<Δ.Κανελλόπουλος–Α.Μαλισόβας-Δ.Γκούτση-Ζ.Μιχαλακας-Σ.Χαινη-Ι.Αργυρόπουλος- Σ.ΜαυρογεώργιοςΣ.Μπαχλαβά>>
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο:Έκδοση Χ.Ε.Π. για αλλαγή αδειών κυκλοφορίας (21) οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας των
παραχωρηθέντων οχημάτων από ΔΕΣΕ.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: <<Κατασκευή τεχνικών οδικού άξονα Άγιοι
Θεόδωροι – Κρίκελλο – Δομνίστα –Ψηλός Σταυρός>>
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Βοιωτικής
Χορωδίας
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 15ο: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου
Γυναικών Ασωπίας Βοιωτίας
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για τη συζήτηση των παραπάνω έκτακτων θεμάτων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 613
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 22/31-08-2011 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ.22/31-08-2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 614
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου <<Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Σπερχειάδας>> Π.Ε.
Φθιώτιδας.
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 64227/8257/31-08-11σχετικό έγγραφο με το
επισυναπτόμενο πρακτικό, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την κατακύρωση του διαγωνισμού στον τελευταίο μειοδότη ‘’Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Η Ε.Ε.’’ που προσέφερε μέσο ποσοστό
έκπτωσης σαράντα πέντε και εβδομήντα τοις εκατό (45,70%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 615
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης προσφοράς αναψυκτικών – καφέ για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό και μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση δαπανών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 € ) για προσφορά αναψυκτικών – καφέ στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου και πληρωμή του ποσού αυτού από τον Φορέα 073, ΚΑΕ 0845.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 616
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου <<Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Φθιώτιδας, Π.Ε. Φθιώτιδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.63690/8198/30-08-11 σχετικό έγγραφο - εισήγηση
με αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3ο λογαριασμό όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. των εργασιών του έργου ‘ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ’’ συνολικής δαπάνης 693.294,24 ευρώ με Φ.Π.Α. με αύξηση σε σχέση
με το ποσό του συμφωνητικού, κατά 23.294,24 ευρώ η οποία οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση της
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 617
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου <<Δρόμος Μοσχοκαρυά -Αγ.Στέφανος>>,
Π.Ε. Φθιώτιδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.65098/8341/1-9-11 σχετικό έγγραφο - εισήγηση με
αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 4ο λογαριασμό όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. των εργασιών του έργου: ‘Δρόμος Μοσχοκαρυά - Αγ.Στέφανος΄ συνολικής δαπάνης
623.018,11 ευρώ με Φ.Π.Α. με αύξηση σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού, κατά 23.240,72 ευρώ η οποία
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 618
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού
Συλλόγου Κόκκινου <<Η Αγία Τριάς>>, Π.Ε. Βοιωτίας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.1706/30-08-11σχετικό έγγραφο, όπου μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας στις εκδηλώσεις που
διοργανώνει ο <<Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Κόκκινου ‘Η Αγία Τριάς’>> και την πραγματοποίηση δαπάνης
1.500 € με το Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- Κ.Α.Π.(Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι) έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: <<Πολιτιστικές Εκδηλώσεις>>
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 619
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
των προσφορών για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση του έργου <<Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας>>, Π.Ε.Βοιωτίας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.3804/30-08-11σχετικό έγγραφο και πρακτικό, όπου
μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
την κατακύρωση του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού στον ‘Γεώργιο Κ. Σφενδώνη’ για χρονικό διάστημα ενός
έτους, αντί του ποσού των 73.797,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
O κ.Γ.Γκικόπουλος ψήφισε λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 620
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
των προσφορών για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
<<Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτίας>>
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O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.3803/30-08-11σχετικό έγγραφο και πρακτικό, όπου
μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την κατακύρωση του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων ήτοι πετρελαίου θέρμανσης,
πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης στον ‘Αθανάσιο Σ. Σωτηρόπουλο’ με έκπτωση 1,0% επί της μέσης
λιανικής τιμής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 621
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων της
Π. Ε. Βοιωτίας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.3784/26-8-11σχετικό έγγραφο, όπου μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επίβλεψης της καλής λειτουργίας των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου Βοιωτίας στη Λιβαδειά και Θήβα καθώς και του κτιρίου των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας επί της οδού Γιαννούτσου 38 στη Λιβαδειά, με την εταιρεία
EYBOKAT A.E. για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, αντί του ποσού των 16.400,00 € άνευ ΦΠΑ, εντός του οποίου
αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες διενέργειας του τακτικού διαγωνισμού για ανάδειξη
αναδόχου του έργου της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων και υπογραφή νέας σύμβασης. Σε περίπτωση που οι
διαδικασίες του διαγωνισμού ολοκληρωθούν πριν την παρέλευση του διμήνου η Π.Ε.Βοιωτίας μπορεί να καταγγείλει
αζημίως για αυτήν τη σχετική σύμβαση.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί για το χρονικό διάστημα της απευθείας ανάθεσης θα ισχύει από την ημερομηνία
υπογραφής της και θα περιλαμβάνει κατά τα λοιπά τους όρους της υπ’αριθμ.2249/25.5.2011 διακήρυξης του
διενεργηθέντος ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 622
ΘΕΜΑ 10 ο : Εισήγηση για: 1.)Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης δημοπρασίας και των λοιπών συμβατικών τευχών
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ – ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΥΝΗ) – ΘΙΣΒΗ –
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ) Β’ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού

30.500.000,00

Ευρώ (με

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
2.) Ορισμό της Διεύθυνσης 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.)Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής για τη διενέργεια της δημοπράτησης του έργου του θέματος, Π.Ε.
Βοιωτίας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.3061/29-08-11σχετικό έγγραφο, όπου μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Την έγκριση σχεδίου Διακήρυξης δημοπρασίας και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ – ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΥΝΗ) – ΘΙΣΒΗ –
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ) Β’ ΦΑΣΗ»
Προϋπολογισμού 30.500.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
2.
Τον ορισμό της Διεύθυνσης 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 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής
για τη διενέργεια της δημοπράτησης του έργου του θέματος
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 623
ΘΕΜΑ 11ο:

Έκδοση Χ.Ε.Π. για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στη διεθνή τουριστική έκθεση<<TT Tour+Travel>>

ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 22/24-09-2011, Π.Ε.Εύβοιας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.63092/4771/29-08-11σχετικό έγγραφο, όπου μετά
από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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την έκδοση Χ.Ε.Π. σε βάρος της Π.Ε.Εύβοιας στο όνομα Νικολάου Πέππα για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στη
διεθνή τουριστική έκθεση<<TT Tour+Travel>> ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 22/24-09-2011
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 624
ΘΕΜΑ 12ο:Εκδίκαση ένστασης και έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου <<Βελτίωση οδοποιίας πρ.
επαρχίας Καρυστίας Ν.Α.Εύβοιας>>, ΠΕ.Εύβοιας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.5259/29-08-11σχετικό έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας, τα άρθρα 25, 26 και 27 του Ν.3669/08, το άρθρο 23.2.1 της διακήρυξης και την
Εγκύκλιο Ε5/20-03-2008 όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.την απόρριψη της υποβληθείσας ενστάσεως της εργοληπτικής επιχείρησης «Π.Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.» στο
σύνολο της
2.την έγκριση του τελικώς διαμορφωθέντος αποτελέσματος της δημοπρασίας με ανάθεση του έργου στον 1 ο μειοδότη
Ε.Ε.«Κ/Ξ ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ – SICAP SA» με προσφερόμενη έκπτωση 51,85%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 625
ΘEMA 13ο: Προέγκριση δαπάνης για πραγματοποίηση εκδήλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 269 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α/7-6-2011)στις 16 και 17 Σεπτέμβρη ποσού 700,00 ευρώ, Π.Ε. Φωκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση του ποσού των επτακοσίων ευρώ (700 € ) για την κάλυψη των εξόδων διανυκτέρευσης και παραμονής
των γιατρών και νοσηλευτών που θα μετακινηθούν και θα διαμείνουν επί διήμερο στην Άμφισσα και συγκεκριμένα στις
16 και 17 Σεπτέμβρη 2011 για διήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στην υγεία και ειδικά στην πρόληψη της κύφωσηςσκολίωσης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 073 0844.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 626
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πίστωσης 9.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για συνδιοργάνωση εκδήλωσης Π.Ε.Φωκίδας που θα βαρύνει
τις πιστώσεις του Φορέα 073 ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Φωκίδας του Οικονομικού Έτους 2011 για
πολιτιστικές εκδηλώσεις, Π.Ε.Φωκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η
Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
α.)τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης Π.Ε. Φωκίδας για το δείπνο – δεξίωση των συμμετεχόντων σε εκδήλωση στο
Αρχαίο Θέατρο στους Δελφούς και
β.) την έγκριση δαπάνης εννιά χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) με Φ.Π.Α. και με διάθεση πίστωσης από τον Φορέα 073
ΚΑΕ 0844.
Ο κ.Γ.Γκικόπουλος ψήφισε λευκό με αιτιολογικό ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα έπρεπε να βαρύνουν πιστώσεις του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 627
ΘΕΜΑ 15ο:

Εισήγηση περί μη άσκησης ένδικων επί της αριθμ. 20/2011 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου

Λιβαδειάς του ενάγοντα Δημητρίου Σπανού , Π.Ε.Φωκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με τη συνημμένη υπ΄αριθμ.194/26-811 εισήγηση όπου, μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την μη άσκηση ένδικων μέσων επί της αριθμ. 20/2011 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και την
καταβολή της αποζημίωσης στον ενάγοντα Δημήτριο Σπανό ποσού δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα ενός ευρώ και
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σαράντα ενός λεπτών(2.191,41 €), για ζημιές που υπέστη στο οδικό δίκτυο Ιτέας – Διστόμου, με προϋπόθεση τη
διαπραγμάτευση με τον ενάγοντα της μη καταβολής των τόκων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 628
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης για απευθείας ανάθεση αγοράς συστήματος συναγερμού ποσού 20.000,00 ευρώ χωρίς
το ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η
Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση δαπάνης για αγορά και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της
Π.Ε.Φωκίδας, με απευθείας ανάθεση, ποσού είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α. από τον <<Γ.ΜΟΥΡΤΟΥ
Ε.Π.Ε.>>
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 629
ΘΕΜΑ 17ο: Μίσθωση ακινήτου για διάστημα τεσσάρων μηνών με μηνιαίο μίσθωμα 500,00 ευρώ, Π.Ε. Φωκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η
Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Κ.& Β. Καρλιαύτη στην Άμφισσα και στην οδό Κ.Καραμανλή 40,για διάστημα
τεσσάρων(4) μηνών από 1-7-2011 με μηνιαίο μίσθωμα πεντακόσια ευρώ(500€)
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 630
ΘΕΜΑ 18ο: Διόρθωση της αριθμ.587/19/25-07-2011 Απόφασης που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε ο ΦΠΑ,
Π.Ε.Φωκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η
Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την αριθμ.587/19/25-07-2011 Απόφαση ως εξής:
Α.)εγκρίνει δαπάνη 2.960 € αντί 2.500 € για πολιτιστικά δρώμενα σε δεκαπέντε πόλεις και χωριά της Π.Ε.Φωκίδας
β.) εγκρίνει δαπάνη 3.075 € αντί 2.500 € για τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης
γ.)εγκρίνει δαπάνη 4.920 € αντί 4.000 € για τη συνδιοργάνωση με την ένωση σκακιστών Άμφισσας του Διεθνούς
Τουρνουά σκακιού ‘’Φωκικά Ν.Καραπάνος’’
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 631
ΘΕΜΑ 19ο:

Χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση σε δικάσιμο της 29-09-2011,

Π.Ε.Φωκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η
Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμό του κ.Ευθύμιου Φραντζαλά δικηγόρου στην εκπροσώπηση της
Π.Ε.Φωκίδας σε δικάσιμο της 29-09-2011 και σε όποια ημερομηνία εξ αναβολής δοθεί, επί προσφυγής της
Αικατερίνης Λούρμπα κ.λ.π. για αναγκαστική ρυμοτομική απαλλοτρίωση
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 632
ΘΕΜΑ 20ο:

Χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμό δικηγόρου για εκπροσώπηση ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας , ΠΕ.Φωκίδας
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O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η
Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμό του Μανανά Παναγιώτη του Αθανασίου δικηγόρου για εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και σε όποια ημερομηνία εξ αναβολής δοθεί, κατά
την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως της σύμπραξης Βοζίκης Ε.-Λιάσκος Ι.-Γιαννούχος Κ. κ.λ.π. για το έργο:
<<μελέτη αποκαταστάσεων διαμορφώσεων και νέων χρήσεων παλιών μεταλλευτικών και άλλων μη αποκατεστημένων
χώρων στο Ν.Φωκίδας>>
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 633
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου <<Αποκατάσταση ζημιών του ασφαλτικού οδοστρώματος
του επαρχιακού δρόμου Ιτέας – Δεσφίνας – Όρια Νομού – β’ Φάση>> Π.Ε.Φωκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η
Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
την έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας και την ανάθεση του έργου στον πρώτο μειοδότη <<ΑΙΤΩΛΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>> με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εννέα τοις εκατό (9%)
Μειοψήφισε ο κ.Γ.Γκικόπουλος γιατί θεωρεί ότι είναι μικρή η προσφερθείσα έκπτωση
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 634
ΘΕΜΑ 22ο: Ένσταση αναδόχου <<ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ>> του έργου: Δρόμος Αθαν.Διάκος –Καστριώτισσας κατά
του αριθμ. 51484/1674/26-7-2011 εγγράφου Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Φωκίδας,
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλει το θέμα για να εξεταστεί συνολικά, σε σχέση και με τις άλλες διεκδικήσεις του αναδόχου (τόκοι υπερημερίας,
θετικές ζημίες ).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 635
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού έργου <<Ολοκλήρωση εγκιβωτισμού χειμάρρου Χόλιανη Δ.Φραγκίστας,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 1490/29-08-11 έγγραφο – πρακτικό δημοπρασίας
όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας και την ανάθεση του έργου στον πρώτο μειοδότη <<ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ>> με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα εννέα τις εκατό (39,00%)
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 636
ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης επί υποβληθείσας ένστασης, ΠΕ Βοιωτίας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ’αριθμ.3400/22-7-11 έγγραφο και πρακτικό 1/2011
αξιολόγησης της ένστασης όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας <<ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> που αφορούσε
τη αρ.2249/25-05-2011 διακήρυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Π.Ε.Βοιωτίας επιλογής αναδόχου για τη
συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Βοιωτίας στη
Λιβαδειά και Θήβα, ως απαράδεκτη, επειδή δεν προσκομίσθηκε το προβλεπόμενο παράβολο υπέρ του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 637
ΘΕΜΑ 25ο: Εισήγηση για την έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης 70.000.00 € για την αποπληρωμή του έργου :
Συντήρηση Ε.Ο.Δ (2010), ΠΕ Βοιωτίας
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O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ’αριθμ.2611/25-07-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης 70.000,00 ευρώ για την αποπληρωμή του έργου: <<Συντήρηση Ε.Ο.Δ.
(2010)>> από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2011 και την οικονομική κάλυψη του 2 ου Α.Π.Ε.
σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο συγκριτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 1.641.848,66 € με υπέρβαση κατά
70.000€ ως προς την σύμβαση οφειλόμενη αποκλειστικά και μόνο, στην αύξηση αξίας της ασφάλτου και του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 638
ΘΕΜΑ 26ο: Εισήγηση για ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης της μελέτης
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ – ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΥΝΗ) – ΘΙΣΒΗ –
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ) Γ’ ΦΑΣΗ » ΠΕ Βοιωτίας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με την υπ’αριθμ.2524/20-7-2011 εισήγηση όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την απ΄ευθείας ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ –
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΥΝΗ) – ΘΙΣΒΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ) Γ’ ΦΑΣΗ » ΠΕ Βοιωτίας,
αμοιβής 40.590,00€ με τον Φ.Π.Α., στην <<ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Ε.Π.Ε.>> επειδή συντρέχουν
τεχνικοί λόγοι για την ανάθεση της μελέτης στον αρχικό μελετητή όπως αναλύεται στην συνημμένη εισήγηση που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και με προθεσμία εκπόνησης και προσκόμισής της στην
Δ/νση Τεχνικών Έργων Βοιωτίας για έγκριση τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 639
ΘΕΜΑ 27ο:

Εισήγηση για : α) Αποδοχή των τιμών μονάδος που ορίζονται στην 105/2011

απόφαση του

Πρωτοδικείου Θηβών.
β) Λήψη απόφασης για μη προσφυγή στο Εφετείο Αθηνών για καθορισμό οριστικών τιμών μονάδος, και
γ) Ορισμό δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Εφετείο
Αθηνών που αφορά την εκτέλεση του έργου: «Οδός Νεοχωράκι – Τανάγρα Ν.Α. Βοιωτίας», ΠΕ Βοιωτίας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α.) την μη αποδοχή της εισήγησης της υπηρεσίας β.)την υποβολή αιτήματος καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας με
άσκηση προσφυγής στο Εφετείο Αθηνών και γ.) τον ορισμό και εξουσιοδότηση της κ.Θεοδώρας Κόλλια –
Κορογιάννου δικηγόρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε.Βοιωτίας για την υποστήριξη των συμφερόντων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 640
ΘΕΜΑ 28ο:

Ορισμός Δικηγόρου για τη διευθέτηση θεμάτων σχετικά με την απαλλοτρίωση του

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ», ΠΕ Βοιωτίας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
τον ορισμού της κ.Θεοδώρας Κόλλια – Κορογιάννου δικηγόρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –Π.Ε.Βοιωτίας
για την διευθέτηση νομικών θεμάτων που σχετίζονται με την απαλλοτρίωση του έργου:<< Βελτίωση υφιστάμενης οδού
και παράκαμψη Αγίου Θωμά και Κλειδίου>>
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 641
ΘΕΜΑ 29 ο: Διαβίβαση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια εντομοκτόνων Δακοκτονίας 2011 Π.Ε.
Βοιωτίας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η
Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής, την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την ανάθεση
της προμήθειας εντομοκτόνων:
α.)για τα τμήματα Α και Β στην εταιρεία BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. η οποία για το τμήμα Α προσέφερε 1.147 λίτρα του
σκευάσματος FASTAC 10SC με δραστική ουσία alfa cypermethrin 10% και τιμή 23,73 €/λίτρο με Φ.Π.Α. συνολικής
δαπάνης 27.218,31 € με Φ.Π.Α.,
για δε το τμήμα Β προσέφερε 4.836 λίτρα του σκευάσματος ΕΦΤΑΚΟΝ 40EC με δραστική ουσία dimethoate 40EC και
τιμή 5,989 €/λίτρο με Φ.Π.Α. συνολικής δαπάνης 28.962,8 € με Φ.Π.Α.
β.)του τμήματος Γ στην εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. προσέφερε 6.485 λίτρα του σκευάσματος SUCCESS με
δραστική ουσία spinosad 0,024% και τιμή 7,119 €/λίτρο με Φ.Π.Α. συνολικής δαπάνης 46.166 € με Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 642

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση

Διάθεσης Πίστωσης για

συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας με τον Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλλογο «ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ »
του Δήμου 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.322/29-7-11 έγγραφο όπου, 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 Δήμου Σκύρου
το Σάββατο 20 Αυγούστου 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 643

ΘΕΜΑ 31ο:

Έγκριση

Διάθεσης Πίστωσης για

συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας –Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας
«Τ΄ ΑΛΩΝΑΚΙ » 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.322/29-7-11 έγγραφο όπου, 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 Πολιτιστικός Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας <<Τ΄ ΑΛΩΝΑΚΙ>>
την Κυριακή 30 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ορέστη Μακρή με τον τίτλο:<< Μουσικοχορευτική Παράδοση της
Δ.Μακεδονίας>> καθώς και τη διάθεση πίστωσης 1.500,00 € από τον ΚΑΕ 9899 και το έργο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις
2011,της Π.Ε.Εύβοιας
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 644

ΘΕΜΑ 32ο:

Έγκριση

Διάθεσης Πίστωσης για

Ελλάδας –Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς

με τον

Ψυχαγωγικό & Μορφωτικό Σύλλογο Κρητών Εύβοιας «Ο

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ » 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.322/29-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας στην Πολιτιστική
εκδήλωση που διοργανώνει ο Ψυχαγωγικός & Μορφωτικός Σύλλογος Κρητών Εύβοιας <<Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ>> την
Κυριακή 20 Νοεμβρίου στη Χαλκίδα με τον τίτλο:<<145 η επέτειος του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου>> καθώς
και τη διάθεση πίστωσης 1.500,00 € από τον ΚΑΕ 9899 και το έργο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011,της Π.Ε.Εύβοιας
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 645

ΘΕΜΑ 33ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας.
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.50610/319/22-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Χαλκίδας ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ (Α.Μ.292), προκειμένου να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πρώην ΝΑ Εύβοιας), στο 2 ο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, κατά την δικάσιμο της 19ης Οκτωβρίου 2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για τη συζήτηση της από με ΓΑΚ 1008/2008 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της Φεριδέ
– Μαρίας ΚΟΝΤΟΥ, κατοίκου Χαλκίδας κατά της πρώην ΝΑ Εύβοιας
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 646
ΘΕΜΑ 34ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.50612/321/22-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Χαλκίδας ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ (Α.Μ.292), προκειμένου να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πρώην ΝΑ Εύβοιας), στο 2 ο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, κατά την δικάσιμο της 19ης Οκτωβρίου 2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για τη συζήτηση της με ΓΑΚ 1166/2008 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ του Δημητρίου
ΜΑΝΤΖΙΔΗ του Σταύρου, κατοίκου Χαλκίδας κατά της πρώην ΝΑ Εύβοιας
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 647

ΘΕΜΑ 35ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.50611/320/22-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Χαλκίδας ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ (Α.Μ.292), προκειμένου να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πρώην ΝΑ Εύβοιας), στο 2 ο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, κατά την δικάσιμο της 19ης Οκτωβρίου 2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για τη συζήτηση της με ΓΑΚ 1165/2008 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ του Θεοδώρου
ΚΟΝΤΕ του Σπυρίδωνος, κατοίκου Χαλκίδας κατά της πρώην ΝΑ Εύβοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 648
ΘΕΜΑ 36ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.50685/329/22-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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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 1 ο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Χαλκίδας, κατά την δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο
ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για τη συζήτηση της με ΓΑΚ 1854/2008 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ των : 1)Της εδρεύουσας
στο Μαρούσι Αττικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΕΘ ΑΕ – ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ – ΒΙΟΤΕΡ
ΑΕ» κ.λ.π. (συν.3) κατά της πρώην ΝΑ Εύβοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 649
ΘΕΜΑ 37ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.50657/328/22-7-11 έγγραφο όπου, 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 1 ο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Χαλκίδας, κατά την δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο
ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για τη συζήτηση της με ΓΑΚ 1827/2008 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της Παναγιώτας
Καραντάκη του Αντωνίου, κατοίκου Ν. Αρτάκης Ευβοίας κατά της πρώην ΝΑ Εύβοιας
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 650
ΘΕΜΑ 38ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.50654/327/22-7-11 έγγραφο όπου, 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 1 ο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Χαλκίδας, κατά την δικάσιμο της 21ης Σεπτεμβρίου 2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο
ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για τη συζήτηση της από 16/12/2008 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της εταιρείας με την
επωνυμία «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» κατά της πρώην ΝΑ Εύβοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 651
ΘΕΜΑ 39ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.50618/326/22-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Χαλκίδας ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ (Α.Μ.292), προκειμένου να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πρώην ΝΑ Εύβοιας), στο 1 ο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, κατά την δικάσιμο της 21ης Σεπτεμβρίου 2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για τη συζήτηση της από 30/7/2010 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ Ο.Ε. «HELCO METAL», που εδρεύει στις Βρύσεως
Βαθέως κατά της πρώην ΝΑ Εύβοιας
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 652
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ΘΕΜΑ 40ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.50617/325/22-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Χαλκίδας ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ (Α.Μ.292), προκειμένου να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πρώην ΝΑ Εύβοιας), στο 1 ο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, κατά την δικάσιμο της 21ης Σεπτεμβρίου 2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για τη συζήτηση της από 26/4/2005 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της εταιρείας με την
επωνυμία «ΠΕΝΤΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» , που εδρεύει στην Αθήνα κατά της πρώην ΝΑ Εύβοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 653
ΘΕΜΑ 41ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.50615/324/22-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Χαλκίδας ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ (Α.Μ.292), προκειμένου να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πρώην ΝΑ Εύβοιας), στο 1 ο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, κατά την δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για τη συζήτηση της με ΓΑΚ 1133/2008 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ του Δημητρίου
ΦΩΤΙΟΥ του Χρήστου, κατοίκου Νέας Σινασσού Ιστιαίας Ευβοίας κατά της πρώην ΝΑ Εύβοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 654
ΘΕΜΑ 42ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.50614/323/22-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Χαλκίδας ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ (Α.Μ.292), προκειμένου να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πρώην ΝΑ Εύβοιας), στο 1 ο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, κατά την δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για τη συζήτηση της με ΓΑΚ 1821/2008 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα κατά
της πρώην ΝΑ Εύβοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 655
ΘΕΜΑ 43ο:

Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Χαλκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.50613/322/22-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Χαλκίδας ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ (Α.Μ.292), προκειμένου να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πρώην ΝΑ Εύβοιας), στο 1 ο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, κατά την δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για τη συζήτηση της με ΓΑΚ 1820/2008 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα κατά
της πρώην ΝΑ Εύβοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 656
ΘΕΜΑ 44ο:

Έγκριση πρακτικού Επαναληπτικής Διακήρυξης

Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών προμήθειας

υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Αποσύρεται από τον εισηγητή προκειμένου να επανέλθει με πρόσθετα δεδομένα.
ΘΕΜΑ 45ο: Προέγκριση δαπάνης για αγορά, επισκευή ή συντήρηση ή παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Εύβοιας.
Αποσύρεται από τον εισηγητή προκειμένου να επανέλθει με πρόσθετα δεδομένα.
ΘΕΜΑ 46ο: Εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρου, ΠΕ Ευρυτανίας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 2342/29-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
τον ορισμό δικηγόρου και τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Καρπενησίου Θωμά Μπόνια του Ευαγγέλου
(Α.Μ.35), προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τηνΠεριφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας) στην προάσπιση των συμφερόντων της, κατά την δικάσιμο της 28ης Ιανουαρίου 2014, ως και
σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για την εκδίκαση της από 16-07-2009 αίτησης
ακυρώσεως της Κασσιανής Γαζέτα – Πανάκη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 657
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση προμήθειας πέντε (5) πολύ-μηχανημάτων
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 3047/28-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή εξετάζοντας τις ανάγκες τις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
αποφασίζει ομόφωνα
α.)την έγκριση προμήθειας πέντε (5) πολύ-μηχανημάτων (φαξ-φωτοτυπικό-εκτυπωτής-scanner), για τις ανάγκες
εξοπλισμού των γραφείων των Περιφερειακών Παρατάξεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
β.)ενός(1) πολύ-μηχανήματος, για τη Γραμματεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 2.400 ευρώ περίπου χωρίς Φ.Π.Α. με κάλυψη της δαπάνης από τον φορέα 073 ΚΑΕ
1723.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 658
ΘΕΜΑ 48ο: Εισήγηση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης του αποτελέσματος διαγωνισμού και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης (Επιτροπή Προμηθειών) και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον πρόχειρο διαγωνισμό
<< Ανάδειξη αναδόχου για τη συλλογή , συσκευασία , μεταφορά

και καταστροφή εντομοκτόνων φαρμάκων

( απαγορευμένα προς χρήση και ληγμένα ) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ( Πρώην Τ.Π.Ε. )
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 13318/27-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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Α) τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης (Επιτροπή Προμηθειών), για τις ανάγκες της Δ. Α . Ο. & Κ. Περιφερειακής Ενότητας της Φθιώτιδας
αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

1. Κάππο Γιώργο κλάδου Π. Ε. Γεωπόνων με βαθμό Β, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού

2.
3.

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αναπληρωτή τον Γκαντζιά Χρήστο κλάδου Δ. Ε.
Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Β΄ υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Ιωάννη Ζαρμπούτη κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής με αναπληρωτή την Χριστοφοράτου Άννα κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α΄ της ίδιας
υπηρεσίας.
Σπυρίδωνα Καρίμαλη κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής με αναπληρωτή την Μακρυγιάννη Ευφρόσυνη κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α΄ της
ίδιας υπηρεσίας

Β) τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

1. Κύρκο Βασίλειο κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού με
2.
3.

αναπληρωτή τον Καρπέτα Ευάγγελο
Ιωάννη Καζάνα κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μπλέτσα κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α΄ της ίδιας
υπηρεσίας.
Γρίβα Δημήτριο κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής με αναπληρωτή την Κατσίκα Ευαγγελία κλάδου Τ.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α΄ της ίδιας
υπηρεσίας

Γ). Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης
(Επιτροπή Προμηθειών) είναι η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών για τη
Ανάδειξη αναδόχου για τη συλλογή , συσκευασία , μεταφορά και καταστροφή εντομοκτόνων φαρμάκων
( απαγορευμένα προς χρήση και ληγμένα ) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ( Πρώην
Τ.Π.Ε. ) Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας καθώς και η γνωμοδότηση πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και
για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
Δ). Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π. Δ.
118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ 2 του Ν. 2522/1997.
Ε). Πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών ορίζεται ο Κάππος Γεώργιος με αναπληρώτη τον Γκατζιά Χρήστο.
ΣΤ).Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων ορίζεται ο Κύρκος Βασίλειος με αναπληρωτή τον Καρπέτα
Ευάγγελο.
Ζ). Γραμματέας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται ο Αναστάσιος Μαντζώρος κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού
με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας , με αναπληρώτρια την
Κωνσταντία Ανεστοπούλου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π. Ε. Φθιώτιδας
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 659

ΘΕΜΑ 49ο:

Εισήγηση Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των

διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Επιτροπή Προμηθειών) και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον ανοικτό
διαγωνισμό Προμήθεια εντομοκτόνων φαρμάκων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του
Δάκου της Ελιάς έτους 2011 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 13336/27-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α)τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης (Επιτροπή Προμηθειών), για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο. & Κ. Περιφερειακής Ενότητας της Φθιώτιδας
αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
-17-

ΑΔΑ: 4Α8Ξ7ΛΗ – Ε0Ε

4. Κάππο Γιώργο κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων με βαθμό Β, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού

5.
6.

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αναπληρωτή τον Γκαντζιά Χρήστο κλάδου Δ.Ε.
Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Β΄ υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Ιωάννη Ζαρμπούτη κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής με αναπληρωτή την Χριστοφοράτου Άννα κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α΄ της ίδιας
υπηρεσίας.
Σπυρίδωνα Καρίμαλη κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής με αναπληρωτή την Μακρυγιάννη Ευφρόσυνη κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α΄ της
ίδιας υπηρεσίας

Β) τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

4. Κύρκο Βασίλειο κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού με
αναπληρωτή τον Καρπέτα Ευάγγελο

5. Ιωάννη Καζάνα κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
6.

Κτηνιατρικής με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μπλέτσα κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α΄ της ίδιας
υπηρεσίας.
Γρίβα Δημήτριο κλάδου Π.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής με αναπληρωτή την Κατσίκα Ευαγγελία κλάδου Τ.Ε. Γεωπονικού με βαθμό Α΄ της ίδιας
υπηρεσίας

Γ). Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης
(Επιτροπή Προμηθειών) είναι η διενέργεια διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών για τη προμήθεια
εντομοκτόνων για τις ανάγκες της δακοκτονίας 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας » καθώς και η
γνωμοδότηση πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
Δ). Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π. Δ.
118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ 2 του Ν. 2522/1997.
Ε). Πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών ορίζεται ο Κάππος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Γκατζιά Χρήστο.
ΣΤ). Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων ορίζεται ο Κύρκος Βασίλειος με αναπληρωτή τον
Καρπέτα Ευάγγελο.
Ζ). Ορίζουμε Γραμματέα των ανωτέρω Επιτροπών τον Αναστάσιο Μαντζώρο κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού με
βαθμό Α, υπάλληλο της Υπηρεσίας μας , με αναπληρώτρια την Κωνσταντία Ανεστοπούλου κλάδου ΔΕ Διοικητικού
Λογιστικού με βαθμό Β, υπάλληλος Υπηρεσίας μας .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 660

ΘΕΜΑ 50: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προκειμένου να
παραλάβει προς καταστροφή ( απαγορευμένα προς χρήση και ληγμένα εντομοκτόνα φάρμακα), ΠΕ Φθιώτιδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 13317/27-7-11 έγγραφο όπου, μετά από διαλογική
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Την έγκριση διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συλλογή, συσκευασία και μεταφορά προς
καταστροφή επικίνδυνων χημικών αποβλήτων ( ληγμένα φάρμακα Δακοκτονίας ) που βρίσκονται στις αποθήκες του Πρώην
Τ.Π.Ε. Π.Ε.Φθιώτιδας και την έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την
ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή .
2.Την έγκριση της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.
3.Τον ορισμό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Φθιώτιδας ως υπηρεσίας που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου του θέματος
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 661
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ΘΕΜΑ 51ο: Απόφαση επί ενστάσεως που αφορά τον διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΡΚΙΤΣΑΣ». ΠΕ Φθιώτιδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 12640/208/14-7-11 έγγραφο -πρακτικό όπου, μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α.)την απόρριψη της ένστασης του κ. Χαϊμ Κοέν, νομίμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης σύμπραξης «ΧΑΙΜ
ΚΟΕΝ, ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΑΝΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΕΜΑ ΜΑΡΙΑ» για λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης
β.)την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 662
ΘΕΜΑ 52ο :

Διαβίβαση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΠΥΘΜΕΝΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΓΛΙΣΤΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ» ΠΕ Φθιώτιδας
Αποσύρεται από τον εισηγητή διότι δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής αφού φορέας
χρηματοδότησης είναι το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 53ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου:‘’ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΕΟ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ’’ προϋπολογισμού 23.700,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 44323/6017/6-7-2011 έγγραφο όπου, μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση των τευχών της μελέτης και την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου του θέματος στην Εργοληπτική
Επιχείρηση Γεώργιου Προβόπουλου Ε.Δ.Ε., η οποία έχει την δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του
έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 663
ΘΕΜΑ 54ο: Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών-όχληση για αποζημίωση του έργου: «Αντιμετώπιση κατολίσθησης
στην χ.θ. 8+000 του δρόμου Δ/ση Μαρμαρίου-Κάρυστος».
Αποσύρεται από τον εισηγητή διότι δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 55ο:Έγκριση όρων προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός παρελκόμενου
χορτοκοπτικού βραχίονα με καταστροφέα και πριόνι κλάδων, ΠΕ Φωκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 53623/2272/29-7-2011 έγγραφο όπου, μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης, την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή του εν λόγω θέματος και προϋπολογισμού 45.000 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 664
ΘΕΜΑ 56ο:Ορισμός δικηγόρου, ΠΕ Φωκίδας
Αποσύρεται από τον εισηγητή προκειμένου να επανέλθει με πρόσθετα δεδομένα.
ΘΕΜΑ 57ο: Προέγκριση δαπάνης για την αγορά ενός Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο, ΠΕ Φωκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 53277/2266/28-7-2011 έγγραφο όπου, μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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1.την έγκριση αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του
δημοσίου τομέα ενός Ι.Χ.Ε

αυτοκινήτου νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, χαμηλών ρύπων, φιλικό προς το

περιβάλλον, 1400 cc, μεταλλικού χρώματος, βενζινοκίνητο.
2.Την έγκριση δαπάνης ποσού 20.000 € χωρίς Φ.Π.Α. που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2011 της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση, φορέας 073 Κ.Α.Ε 1731 (προμήθεια
μεταφορικών μέσων ξηράς)
Μειοψήφισε ο κ.Γ.Γκικόπουλος για τη σκοπιμότητα της αγοράς αυτοκινήτου αφού το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με
τα υπάρχοντα οχήματα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 665
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ» , ΠΕ Φωκίδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 52478/1699/28-07-2011 έγγραφο όπου, μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την κατακύρωση του έργου στον πρώτο μειοδότη που είναι η Ε/Ε
<<ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.>> με προσφερθέν μέσο ποσοστό έκπτωσης οκτώ τοις εκατό ( 8%)
Μειοψήφισε ο κ.Γ.Γκικόπουλος διότι θεωρεί ότι είναι μικρή η προσφερθείσα έκπτωση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 666
ΘΕΜΑ 59ο: Διαβίβαση τευχών δημοπράτησης και Διακήρυξης του έργου: <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ >>
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 50896/1666/22-07-2011 έγγραφο όπου, μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.)Την έγκριση σχεδίου Διακήρυξης δημοπρασίας και των λοιπών συμβατικών τευχών του εν λόγω έργου:
Προϋπολογισμού 150.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(Κ.Α.Π.2011)
2.)Τον ορισμό της Διεύθυνσης 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 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής για τη διενέργεια της δημοπράτησης του έργου του θέματος
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 667
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 3151/4-8-2011 έγγραφο – πρακτικό όπου, μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, με
προσφερθείσα έκπτωση είκοσι ένα τοις εκατό (21%) της μέσης λιανικής τιμής πώλησης
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 668

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για μεταφορά αντικειμένωνταχυμεταφορές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 3238/8-8-2011 έγγραφο – πρακτικό όπου, μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στην εταιρεία ACS –
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά :
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ACS- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ και
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Α.Ε.Ε. (Ποσά σε ευρώ)

Υπηρεσίες εντός πόλης – παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Α). για αντικείμενα μέχρι δύο (2) κιλά

1,80

Β). για κάθε επιπλέον κιλό

0,50

Υπηρεσίες εντός πόλης – παράδοση αυθημερόν

Α) για αντικείμενα μέχρι δύο (2) κιλά

Ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε τιμοκαταλόγου

Β). για κάθε επιπλέον κιλό

Ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε τιμοκαταλόγου

Υπηρεσίες από πόλη σε πόλη παράδοση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα
Α). για αντικείμενα μέχρι δύο (2) κιλά

1,80

Β). για κάθε επιπλέον κιλό

0,50

Νησιώτικοι Προορισμοί
Α). για αντικείμενα μέχρι δύο (2) κιλά

1,80

Β). για κάθε επιπλέον κιλό

0,50

Αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές-παράδοση τη δεύτερη
μέρα
Α) για αντικείμενα μέχρι δύο (2) κιλά

3,00

Β). για κάθε επιπλέον κιλό

1,50

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 669
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού και επανάληψη της δημοπρασίας του έργου: <<Αποκατάσταση ζημιών
αναβαθμού προστασίας στο χείμαρρο Καρουτιανόρεμα στην Τ.Κ.Μαραθιά Δωρίδας>>
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.55078/1755/3-8-11 έγγραφο – πρακτικό όπου, μετά
από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση του πρακτικού και την επανάληψης της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους στις 23 Σεπτεμβρίου 2011
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., δεδομένου ότι υπήρξε άγονη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 670

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Αντικατάσταση μέλους μελετητικής ομάδας & εκχώρηση τμήματος μελέτης λόγω σοβαρών
λόγων υγείας που αφορά την <<Οριστική

μελέτη & Μ.Π.Ε. βελτίωσης οδού Ερατεινής – Ε.Ο. Άμφισσας -

Λιδωρικίου>>
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O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 61967/1923/24-8-2011 έγγραφο όπου, μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την εκχώρηση της μελέτης των συγκοινωνιακών και τοπογραφικών και του υπολοίπου ποσοστού 50% (εργασίες
γραφείου) στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ από τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΑΛΙΣΟΒΑ για την εκπόνηση της
μελέτης«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ και Μ.Π.Ε. ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 671
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο:

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Μειωτικός στην διάθεση των απροβλέπτων και υπερβάσεως λόγω

άξιας ασφάλτου, οριστικής αναθεώρησης και αύξησης του Φ.Π.Α. του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ»
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.62887/1965/26-8-11 έγγραφο όπου, μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Δ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ» για συνολικό ποσό 196.464,60€ με Φ.Π.Α που είναι σε υπέρβαση κατά 10.201,23€ με Φ.Π.Α. από την
σύμβαση λόγω απολογιστικών ασφάλτου, αύξησης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. από 19% στο 23%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 672
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο.Δ
(2011)» χρήσης 2011 και προϋπολογισμού 1.600.000,00 € με Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. 2011
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 2933/22-08-2011 σχετικό έγγραφο με το
επισυναπτόμενο πρακτικό, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
την κατακύρωση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου:<< ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο.Δ (2011)>> στον μειοδότη ‘Ε.Δ.Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ’ με προσφορά 1.539.614,93 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση, δαπάνη ασφάλτου και
Φ.Π.Α., ή μέση τεκμαρτή έκπτωση 5%.
Μειοψήφισε ο κ.Γ. Γκικόπουλος ο οποίος θεωρεί μικρή την προσφερθείσα έκπτωση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 673
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙ» χρήσης 2011 και προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 2824/8-8-2011 σχετικό έγγραφο με το
επισυναπτόμενο πρακτικό, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την ανάθεση του έργου στον πρώτο μειοδότη που είναι η
εταιρεία «ΜΠΕΚΡΗ Ε. – ΜΠΕΚΡΗΣ Π. & Σία Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Ε.Π.Μ. ΤΕΧΝΙΚΗ» με την προσφερθείσα από
αυτή ενιαία έκπτωση τέσσερα τοις εκατό (4,00 % ) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης ήτοι με προσφορά
78.140,30 € (εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και δαπάνη ασφάλτου) και 96.112,57 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 674

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού έργου:<< Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος τμήματος οδικού
δικτύου Δάφνη –Μαυρομάτα>>
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 1480/26-8-11 σχετικό έγγραφο με το
επισυναπτόμενο πρακτικό, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την ανάθεση του έργου στον πρώτο μειοδότη που είναι ο «
Ιωάννης Φούκας του Γεωργίου» με προσφερθέν μέσο ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι τοις εκατό (46,0%) στις
τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 675
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο:Υποκατάσταση του μέλους της σύμπραξης, Αναστασίου Μαλισόβα της μελέτης του έργου:
<<Εκούσιος

αναδασμός

Αγροκτήματος

Αμφίκλειας

Ν.Α.Φθιώτιδας,

αναδόχου

σύμπραξης:

Α.Μαλισόβας,

Δ.Κανελλόπουλος, Β.Πασλής, Ε.Καμπουρίδου
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 15295/7-9-2011 σχετικό έγγραφο, της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α.)την υποκατάσταση του μέλους της σύμπραξης, Αναστασίου Μαλισόβα για λόγους υγείας από τον Δημήτριο
Κανελλόπουλο, Τοπογράφο Μηχανικό που έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
β.)Το ποσοστό 33,4% στην κατηγορία Τοπογραφικές μελέτες του Αναστασίου Μαλισόβα να μεταβιβαστεί στον
Δημήτριο Κανελλόπουλο ο οποίος κατέχει πλέον το 66,7%.
γ.)Νόμιμος εκπρόσωπος έναντι της υπηρεσίας ορίζεται ο Δημήτριος Κανελλόπουλος με αναπληρωτή τον Βασίλειο
Πασλή που κατέχει ήδη ποσοστό 33,3%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 676
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Υποκατάσταση των μελών της σύμπραξης, Αναστασίου Μαλισόβα και Σάββα Πατσούρα της
μελέτης του έργου: <<Διασταύρωση (Ν.Ε.Ο.Λαμίας – Αθηνών)προς Ρεγγίνι – Μόδι – Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς με
παρακάμψεις Ρεγγινίου, Μοδίου>> αναδόχου ομάδας μελετητών:<< Δ.Κανελλόπουλος – Α.Μαλισόβας-Σ.ΠατσούραςΓ.Χατζηστεργίου-Α.Λιόσης-Γ.Καλιανίδης-Κ.Μηλιώνης-Εδαφομηχανικής Α.Τ.Ε.>>
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 64539/8292/6-9-11 σχετικό έγγραφο, της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α.)την υποκατάσταση των μελών της σύμπραξης, Αναστασίου Μαλισόβα και Σάββα Πατσούρα Τοπογράφων
Μηχανικών για λόγους υγείας, από τον Δημήτριο Κανελλόπουλο, Τοπογράφο Μηχανικό που έχει όλα τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
β.)τα ποσοστά 33,33% του Αναστασίου Μαλισόβα και τα ποσοστά 33,33% του Σάββα Πατσούρα να μεταβιβαστούν
στον Δημήτριο Κανελλόπουλο, ο οποίος κατέχει πλέον το 100,00% και είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι της
υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 677
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Υποκατάσταση του μέλους της σύμπραξης, Αναστασίου Μαλισόβα της μελέτης του έργου:
<<Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Ροβολιάρι –όρια νομού Καρδίτσας προς Ρεντίνα>>Ν.Φθιώτιδας αναδόχου
σύμπραξης:<<Δ.Κανελλόπουλος–Α.Μαλισόβας-Δ.Γκούτση-Ζ.Μιχαλακας-Σ.Χαινη-Ι.Αργυρόπουλος- Σ.ΜαυρογεώργιοςΣ.Μπαχλαβά>>
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 64548/8293/6-9-11 σχετικό έγγραφο, της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α.)την υποκατάσταση του μέλους της σύμπραξης, Αναστασίου Μαλισόβα για λόγους υγείας από τον Δημήτριο
Κανελλόπουλο, Τοπογράφο Μηχανικό που έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
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β.) Το ποσοστό 37,50% στις κατηγορίες Συγκοινωνιακά και Τοπογραφικά του Αναστασίου Μαλισόβα να μεταβιβαστεί
στον Δημήτριο Κανελλόπουλο ο οποίος κατέχει πλέον το 75,00%.
γ.)Υπεύθυνος νόμιμος εκπρόσωπος έναντι της υπηρεσίας να ορισθεί ο Δημήτριος Κανελλόπουλος, με αναπληρώτρια
την Φαβιόλα- Δήμητρα Γκούτση που κατέχει ήδη το 25,00% στις κατηγορίες Συγκοινωνιακά και Τοπογραφικά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 678
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο:Έκδοση Χ.Ε.Π. για αλλαγή αδειών κυκλοφορίας (21) οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας των
παραχωρηθέντων οχημάτων από ΔΕΣΕ.
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 66537/4929/6-9-11 σχετικό έγγραφο, της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 5.000,00 € στο όνομα Βουγιουκαλάκη Ιωάννη για πληρωμή παραβόλου
αλλαγής αδείας κυκλοφορίας 21 οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας, καθώς των παραχωρηθέντων οχημάτων από ΔΕΣΕ. Η
δαπάνη θα είναι σε βάρος του Ε.Φ. 02073 και του Κ.Α.Ε. 0899
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 679
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: <<Κατασκευή τεχνικών οδικού άξονα Άγιοι
Θεόδωροι – Κρίκελλο – Δομνίστα –Ψηλός Σταυρός>>
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 1418/22-8-11 σχετικό έγγραφο με το
επισυναπτόμενο πρακτικό, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού όπου, μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την ανάθεση του έργου στον πρώτο μειοδότη που είναι ο «
Σταμούλης Νικόλαος» με προσφερθέν μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα έξι τοις εκατό (36,0%) στις τιμές του
τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 680

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Βοιωτικής
Χορωδίας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.1498/10-07-11σχετικό έγγραφο, όπου 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<< Βοιωτική Χορωδία>> στις 11 Σεπτεμβρίου 2011 και την πραγματοποίηση δαπάνης 1.500 € με το
Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- Κ.Α.Π.(Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι)
έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: <<Πολιτιστικές Εκδηλώσεις>>
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 681
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 15ο: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου
Γυναικών Ασωπίας Βοιωτίας
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.1742/2-09-11σχετικό έγγραφο, όπου μετά από
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας στις εκδηλώσεις που
διοργανώνει ο <<Σύλλογος Γυναικών Ασωπίας>> στις 9 Σεπτεμβρίου 2011 και την πραγματοποίηση δαπάνης 1.500 €
με το Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- Κ.Α.Π.(Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι) έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: <<Πολιτιστικές Εκδηλώσεις>>
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 682
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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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθ. Μπουραντάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζιώγας Γεώργιος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Κάππος

Γκικόπουλος Γεώργιος
Παρχαρίδης Παναγιώτης
Πίσχινας Ανέστης
Σκλαπάνης Ταξιάρχης
Τουσιάδης Θωμάς
Λατσούδης Αθανάσιος
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