
ΑΔΑ: 45ΟΒ7ΛΗ-45Ε
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Της 10ης Οκτωβρίου 2011Της 10ης Οκτωβρίου 2011

                                                             Αριθμός Πρακτικού 26                                                             Αριθμός Πρακτικού 26

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

Ελευθερίας 3, 1ος όροφος) στις 10 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα  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  1064/06-10-2011 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 25/28-9-2011 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, Π.Ε.Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης συντήρησης όλων των κτιρίων της Π.Ε.Φωκίδας

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΜΟΔΙΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση ανάληψης δαπάνης για μετατόπιση δικτύου της ΔΕΗ στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «ΟΔΟΣ 

ΔΟΜΝΙΣΤΑ-ΡΟΣΚΑ-ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ-Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 7ο:  Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

των προσφορών για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων  της διενεργούμενης διαπραγμάτευσης για την  προμήθεια 

καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτίας (πρώην επαρχίας Θήβας και Δήμου Αλιάρτου)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής του ανοικτού  επαναληπτικού 

τακτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής ύλης (αριθμ. Διακ. 46541/3972/12-07-11) για την κάλυψη 

των  αναγκών  των  Υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Εύβοιας   και  των  Δ/νσεων  Α/θμιας  και  Β/θμιας 

εκπαίδευσης του νομού , κατά το έτος 2011.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση της αριθ. 669/23ου /7-9-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 10ο: Διαβίβαση  του  πρακτικού  της  δημοπρασίας  του  έργου:  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 

ΘΕΜΑ 11ο: Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: Κατασκευή ανοικτής αρδευτικής διώρυγας στον ΤΟΕΒ Ροδίτσας 

ΘΕΜΑ 12ο: Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 13ο: Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ Τελικού Τακτοποιητικού του έργου:<< Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου 

ποδοσφαίρου Δ.Δ ΧΡΙΣΣΟΥ Δήμου ΔΕΛΦΩΝ>>

ΘΕΜΑ 15ο: Μείωση μισθωμάτων ΠΕ Φωκίδας

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση  ανάληψης δαπάνης  για  μετατόπιση  δικτύου  της  ΔΕΗ στα  πλαίσια  κατασκευής  του  έργου:  

«ΟΔΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΡΟΣΚΙΑ-Ν.Α.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΓΙΑ 

ΤΡΙΑΔΑ-ΧΟΧΛΙΑ»  Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 18ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών.» 
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ΘΕΜΑ  19ο: Παράταση  προθεσμίας  έργου:  «ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΚΑΘ’  ΥΨΟΣ  ΝΕΩΝ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝ» Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 20ο:Υποκατάσταση μέλους σύμπραξης μελετητών της μελέτης του   έργου: «Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου,  

Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων ».

ΘΕΜΑ 21ο:Εκδίκαση  ενστάσεων  κατά  του  Πρακτικού  ΙΙ  –αξιολόγησης των τεχνικών  προσφορών της  επιτροπής 

διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της  μελέτης:  «Σχέδιο  Οικιστικής  Οργάνωσης  Ανοικτής  Πόλης  (ΣΧΟΟΑΠ)  Δήμου 

Κονιστρών»

ΘΕΜΑ  22ο:Επέκταση  Σύμβασης  Ανάθεσης  Υπηρεσιών  για  το  έργο  <<Σύμβουλος  Υποστήριξης 

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων – Δράσεων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Βοιωτίας>>

ΘΕΜΑ 23ο: Έκδοση ΧΕΠ Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 24ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 25ο: Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 26ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 27ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 28ο:  Αποστολή Κλήσης , Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 29ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 30ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 31ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 32ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 33ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 34ο: Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 35ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 36ο: Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 37ο : Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 38ο: Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 39ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν

1. κ. Μπουραντάς Αθανάσιος , ως  Πρόεδρος 

2. κ. Γκικόπουλος Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό 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  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. Λατσούδης Αθανάσιος.

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  ο  Κάππος  Γεώργιος,  υπάλληλος  της  Περιφέρειας  Στ.  Ελλάδας,  κλάδου  Π.Ε. 

Γεωπονικού με βαθμό Β΄ που ορίστηκε γραμματέας της οικονομικής επιτροπής με την αρ.78858/2669/22-09-2011 

απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Απ’  ευθείας ανάθεση της εργασίας (Παροχή Υπηρεσίας): 

"ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011", προϋπολογισμού 9.840,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

-2-



ΑΔΑ: 45ΟΒ7ΛΗ-45Ε
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Απ’  ευθείας ανάθεση της εργασίας (Παροχή Υπηρεσίας): 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  ΖΕΥΓΟΥΣ  (Η/Ζ)  ΣΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ", προϋπολογισμού 23.370,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ»  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Αντικατάσταση πληρεξουσίων δικηγόρων για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο:Έγκριση δαπάνης προμήθειας φαξ και scanner για τηνΔ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Κατακύρωση του πρακτικού Δημοπρασίας για την προμήθεια χρώματος διαγράμμισης  οδών 

(λευκό,  κίτρινο)  και  υάλινων  σφαιριδίων  για  τις  ανάγκες  της  Π.  Ε.  Βοιωτίας,  Προϋπολογισμού  70.000,00  €,  

Χρηματοδότηση: Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011, από πιστώσεις Επιχορηγήσεων Διαφόρων 

Φορέων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο:  Καθορισμός  των  όρων  διακήρυξης  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  υγρών 

καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας  έτους 2012.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Π.Ε.Φθιώτιδας για συνδιοργάνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο 

Λογοτεχνίας <<Αδελφοποιημένοι Κόσμοι>> που θα διεξαχθεί στο Δήμο Λοκρών  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Μετακίνηση Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε.Ευρυτανίας και Π.Ε.Βοιωτίας

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10 ο : Έγκριση δαπάνης διοργάνωσης ημερίδας Π.Ε.Φωκίδας 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Μετακίνηση Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε.Φωκίδας, Π.Ε.Εύβοιας και Π.Ε.Φθιώτιδας

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 788

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πρακτικού 25/28-0γ9-2011 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 25/28-9-2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 789
 

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, Π.Ε.Βοιωτίας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 1923/22-9-11σχετικό 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 ο «Σύλλογος Μελισσοχωρίου » και τη πραγματοποίηση δαπάνης 1.500 € (μαζί με το ΦΠΑ), το οποίο θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος ΔΕ-ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: 

«Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό790
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης συντήρησης όλων των κτιρίων της Π.Ε.Φωκίδας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση δαπάνης 800,00 ευρώ συν.Φ.Π.Α. για κάλυψη αναγκών συντήρησης των κτιρίων που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Π.Ε.Φωκίδας. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 791
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ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΜΟΔΙΟΥ

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 έγκριση υπέρβασης του συμβατικού ποσού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΔΙΟΥ» κατά 750,15 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο 

στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης τιμών μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 792

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Εύβοιας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 81428/5487/29-9-11σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση δαπάνης ποσού 1.389,44 ευρώ, για παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτου που απαλλοτριώθηκε για την 

κατασκευή της οδού Ερέτρια-Θεολόγου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.02071 και ΚΑΕ 9771.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 793

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση ανάληψης δαπάνης για μετατόπιση δικτύου της ΔΕΗ στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «ΟΔΟΣ 

ΔΟΜΝΙΣΤΑ-ΡΟΣΚΑ-ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ-Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 1048/29-9-2011σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση της δαπάνης ποσού 27.835,45 ευρώ με το ΦΠΑ για μετατόπιση του δικτύου ΔΕΗ, προκειμένου να 

κατασκευαστεί το παραπάνω έργο με χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ 766.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 794
 

ΘΕΜΑ 7ο:  Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

των προσφορών για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων  της διενεργούμενης διαπραγμάτευσης για την  προμήθεια 

καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτίας (πρώην επαρχίας Θήβας και Δήμου Αλιάρτου)

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ.4316/29-09-2011 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα
την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια  υγρών καυσίμων  για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτίας (πρώην επαρχίας Θήβας και η περιοχή του Δήμου Αλιάρτου) μέχρι  31.12.2011 στον 

 «Κοπανά Αθ. Καλλή Χ. Ο.Ε.» ο οποίος προσέφερε για το πετρέλαιο θέρμανσης ,για το πετρέλαιο κίνησηςκαι την 

αμόλυβδη βενζίνη έκπτωση  1,20% επί της  μέσης λιανικής τιμής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 795
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής του ανοικτού  επαναληπτικού 

τακτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής ύλης (αριθμ. Διακ. 46541/3972/12-07-11) για την κάλυψη 

των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης του νομού , κατά το έτος 2011.

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 έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την κατακύρωση του, στην εταιρεία «ΚΟΤΤΗΣ –ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.» 
όπως η κατατιθέμενη προσφορά για κάθε είδος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και 

σύμφωνα με τους όρους  της αριθμ. 46541/3972/12-07-2011διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 796

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση της αριθ. 669/23ου /7-9-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ.4004/29-9-11σχετικό έγγραφο. Μετά από διαλογική 

συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα
την τροποποίηση της αριθμ. 669/23ου/7-9-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας που συνίσταται :

1.)Στην αφαίρεση από το κείμενο της συνημμένης προσφοράς που εμπεριέχεται στο μνημονευθέν πρακτικό της 

ανωτέρω απόφασης, της υπηρεσίας: <<Υπηρεσίες εντός πόλης – παράδοση αυθημερόν >> που  δεν είχε ζητηθεί 

στην διακήρυξη.

2.)Στην προσθήκη της υπηρεσίας: <<Ειδικές επιπλέον Υπηρεσίες>>, οπότε η προσφορά διαμορφώνεται ως εξής: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ACS- ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ και
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 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
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Α) για αντικείμενα μέχρι δύο (2) κιλά 3,00

Β). για κάθε επιπλέον κιλό 1,50

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α). Εντολή επιστροφής αριθμού 

πρωτοκόλλου-επιπλέον (εντός πόλης)

2,50

Β). Εντολή επιστροφής αριθμού 

πρωτοκόλλου-επιπλέον (εκτός πόλης)

2,50

Γ). Παράδοση με δέσμευση ώρας επιπλέον 

(εντός πόλης)

2,00

Δ). Παράδοση με δέσμευση ώρας επιπλέον 

(εκτός πόλης)

2,00

Ε). Παράδοση για παραλαβή Σάββατο-

επιπλέον (εντός πόλης)

1,50

Στ). Παράδοση για παραλαβή Σάββατο-

επιπλέον (εκτός πόλης)

1,50

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

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.669/07-09-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 797

ΘΕΜΑ 10ο: Διαβίβαση  του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ.81736/9618/29-9-11σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση του  διαγωνισμού στον τελευταίο μειοδότη ‘Κ/Ξ ΜΑΚΡΗ – 
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ’ που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  σαράντα οκτώ και εξήντα ένα (48,61%). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  798

ΘΕΜΑ 11ο: Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: Κατασκευή ανοικτής αρδευτικής διώρυγας στον ΤΟΕΒ Ροδίτσας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 81362/9595/28-09-2011 σχετικό έγγραφο. Μετά 

από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα
α.) την έγκριση των τευχών της μελέτης και β.) την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου του θέματος στην Εργοληπτική 

Επιχείρηση Παπαδημητρίου – Παρηγόρη Σοφία Ε.Δ.Ε., η οποία έχει την δυνατότητα για τη έντεχνη και έγκαιρη 

εκτέλεση του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 799
 

ΘΕΜΑ 12ο: Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ.4288/28-9-2011σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα
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την χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Λιβαδειάς κ. Ιωάννη Γερονικολό (οδ. Γ.Παπασπύρου 9 -  Τ.Κ. 32100) 

προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ.1039/2011 

κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (αριθμ. πιν. 30), σύμφωνα  με την οποία θα συζητηθεί στις 

24-11-2011,ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων του ως άνω  δικαστηρίου , η αγωγή  του Κωνσταντίνου 

Δήμου  του  Ιωσήφ,  κατοίκου  Κάντζας   Αττικής,  κατά  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  που  αφορά  αγωγή  

αποζημίωσης.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 800

ΘΕΜΑ 13ο: Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4289/28-9-2011σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Λιβαδειάς κ. Ιωάννη Γερονικολό (οδ. Γ.Παπασπύρου 9 -  Τ.Κ. 32100) 

προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ.1043/2011 

κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (αριθμ. πιν. 31), σύμφωνα  με την οποία θα συζητηθεί στις 

24-11-2011,ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων του ως άνω δικαστηρίου, η αγωγή  του Κωνσταντίνου 

Δήμου  του  Ιωσήφ,  κατοίκου  Κάντζας   Αττικής,  κατά  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  που  αφορά  αγωγή  

αποζημίωσης.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 801

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση 3ου ΑΠΕ Τελικού Τακτοποιητικού του έργου:<< Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου 

ποδοσφαίρου Δ.Δ ΧΡΙΣΣΟΥ Δήμου ΔΕΛΦΩΝ>>

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 έγκριση του 3ου  Α.Π.Ε. (τελικού – τακτοποιητικού) ο οποίος: α.) σε ότι αφορά την κύρια σύμβαση κλείνει στο 

ποσό των 457.512,74  ευρώ και είναι σε υπέρβαση κατά 22.012,74 ευρώ από τη σύμβαση και β) σε ότι αφορά την 

συμπληρωματική σύμβαση κλείνει στο ποσό των 187.017,87 ευρώ και είναι σε υπέρβαση κατά 12.017,87 ευρώ από 

την σύμβαση. Οι υπερβάσεις οφείλονται στην διαφορά Φ.Π.Α. και προβλεπόμενη αναθεώρηση..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 802
 

ΘΕΜΑ 15ο: Μείωση μισθωμάτων ΠΕ Φωκίδας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 477/28-09-2011σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση της μείωσης των μισθωμάτων των στεγαζόμενων υπηρεσιών της Π.Ε.Φωκίδας, κατά 20% και σύμφωνα 

με το άρθρο 21 του Ν.4002/2011 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 803
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ανάληψης δαπάνης για μετατόπιση δικτύου της ΔΕΗ στα πλαίσια κατασκευής του έργου: 

«ΟΔΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΡΟΣΚΙΑ-Ν.Α.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 1691/30-9-2011σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση της δαπάνης ποσού 33.144,47 ευρώ με το ΦΠΑ για την μετατόπιση του δικτύου ΔΕΗ, προκειμένου να 

κατασκευαστεί το παραπάνω έργο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 804

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΓΙΑ 

ΤΡΙΑΔΑ-ΧΟΧΛΙΑ»  Π.Ε. Ευρυτανίας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 1818/30-09-2011 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την ακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας λόγω ανεπαρκούς ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 27§ 2γ του Ν.3669/08, δεδομένο ότι εκ των τεσσάρων συμμετεχόντων αποκλείσθηκαν οι δύο και παρέμειναν 

δύο μόνο μειοδότες, με προσφορές κατά πολύ μικρότερες των δύο αποκλεισθέντων. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 805

ΘΕΜΑ 18ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4269/03-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών ως κατωτέρω:
1 )Αγοράς, ποσού 603,93 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από την πίστωση του ειδ φορ 073 ΚΑΕ 1111, για 
αγορά τόνερ (Εγγρ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 347/ 22-9-11) ως συνημμένη προσφορά .
2) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών, ποσού 6360,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , από την  πίστωση του 
ΕΙΔ. ΦΟΡ.073 ΚΑΕ 1329, 829, 823, 869, για αντικατάσταση, επισκευή και έξοδα μεταφοράς από το εξωτερικό των 
ανταλλακτικών, μεγάλου μέρους του συνεδριακού- μεταφραστικού συστήματος και η απ’ ευθείας ανάθεση στη εταιρεία 
RHOEBUS , ως συνημμένη προσφορά.
3)Εκδοσης Χ.Ε.Προπληρωμής, ποσού 2500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,από την πίστωση του ΕΙΔ. 
ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ ,899, για έξοδα μετακίνησης και εξόφληση των Υποθ/κιων για  πιστοποιητικά ως Αίτηση Νικολάου 
Κουλουργιώτη ,Δικηγόρου,στο όνομα. του υπαλλήλου Μπαρκώση Δημητρίου.Η απόδοση αυτού ορίζεται η 
31/12/2011.
4)Αγοράς  και παροχής υπηρεσιών ,ποσού 2678,90 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,από την πίστωση του 
ΕΙΔ. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το Κ Υ 146 – Μ. Ε (Εγγρ.Δ/νσης Μεταφορών 
7137/20-9-11)
5)Παροχής υπηρεσιών ,ποσού 5855,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από την πίστωση του ΕΙΔ. ΦΟΡ. 073 
ΚΑΕ 879 ,για κάλυψη της δαπάνης επέκτασης συστήματος λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης με υποσύστημα 
διαχείρισης αιτημάτων και εγκρίσεων δαπανών και έπ’ ευθείας ανάθεση στη ΟΤS . ως συνημμένη προσφορά (Εγγρ. 
Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουρ. Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
6)Παροχής υπηρεσιών, ποσού 1300,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ,από την πίστωση του ΕΙΔ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 845, για κάλυψη 
δαπανών  εκδηλώσεων εθιμοτοπικου χαρακτήρα , για επισκέψεις της Περιφερειακής Αρχής στη περιφερειακή ενότητα 
με φορείς , με απλούς πολίτες αλλά και για φιλοξενία των επίσημων επισκεπτών. ( Εγγρ. Δ/νσης Δ/κου –ΟΙΚ/κου 
Δ.Υ. /19-9-11) . 

-8-



ΑΔΑ: 45ΟΒ7ΛΗ-45Ε
7) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291 
ΚΑΕ 829 , για μεταφορά υλικών δακοκτονιας και φυτοπαθολογικών εφοδίων . ( Εγγρ. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας . 
( 16134/13-9-11) ως συνημμένη προσφορά . 
8) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 738,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙΔ. ΦΟΡ. 390 
ΚΑΕ 829 , για μεταφορά του ΚΥ 3926-Μ.Ε. από Λιβαδειά στο Λευκοχωρι ( Εγγρ. Δ/νσης  Μετ/ρων 6860/15-9-11) ως 
συνημμένη προσφορά .
9) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 922,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙΔ. ΦΟΡ. 390 
ΚΑΕ 829 , ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Μ.Ε. 82362, ΑΠΟ ΤΗΝ Αλίαρτο στο Λευκοχωρι . ( Εγγρ. Δ/νσης Μετ/ρων 7087/21-9-
11) ως συνημμένη προσφορά . 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 806

ΘΕΜΑ 19ο: Παράταση προθεσμίας έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΝΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝ» Π.Ε. Εύβοιας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4644/28-09-2011 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

α.)την αποδοχή της από 31/05/11 αίτησης της αναδόχου εταιρίας ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σ.& ΣΙΑ Ε.Ε. κατασκευής του έργου:  

“ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΚΑΘ’  ΥΨΟΣ  ΝΕΩΝ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΦΥΛΛΩΝ”.  και  β.)  τη  χορήγηση 

παρατάσεως προθεσμίας 155 ημερών, ήτοι μέχρι 31/05/2012.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 807

ΘΕΜΑ 20ο:Υποκατάσταση μέλους σύμπραξης μελετητών της μελέτης του   έργου: «Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου, 

Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων »

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ.76485/9089/03-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την υποκατάσταση του μέλους της σύμπραξης Αναστασίου Μαλισόβα για λόγους υγείας από τον κ.Δ.Κανελλόπουλο 

για  την  μελέτη  του  έργου:  «Παράλληλα  έργα  Λιανοκλαδίου,  Δ.Δ.  Λυγαριάς  του  Δήμου  Λαμιέων  »  αναδόχου 

συμπραττόντων γραφείων μελετητών: ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α.Ε. –  ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΣΟΦΙΑ.   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 808

ΘΕΜΑ 21ο:Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ –αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της επιτροπής 

διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου 

Κονιστρών»

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 3720/05-10-2011 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την  απόρριψη  της  από  8-9-2001  ένστασης  της  σύμπραξης  των  γραφείων  μελετών  ««ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΡΑΠΤΗ- 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΚΕΤΕΝΙΔΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ  ΠΑΠΑΤΣΙΑΚΜΑΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ-  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΑΡΙΣΤΕΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΡΑΠΤΗ»  κατά  του  Πρακτικού  ΙΙ  –αξιολόγησης  των  τεχνικών  προσφορών  της 
επιτροπής διαγωνισμού για  την  ανάθεση της  μελέτης:  «Σχέδιο  Οικιστικής  Οργάνωσης Ανοικτής  Πόλης ΣΧΟΟΑΠ 
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Δήμου Κονιστρών»,  για τους λόγους που αναφέρονται  στο σκεπτικό το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 809

ΘΕΜΑ 22ο: Επέκταση Σύμβασης Ανάθεσης Υπηρεσιών για το έργο: <<Σύμβουλος Υποστήριξης 

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων – Δράσεων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Βοιωτίας>>

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 85098/1865/06-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την έγκριση επέκτασης της από 14 Οκτωβρίου 2009  Σύμβασης Ανάθεσης Υπηρεσιών του έργου «Σύμβουλος 

Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων – Δράσεων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας», που συνήφθη μεταξύ της «Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας» - νυν «Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας» - και της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, αρχομένης από 15/10/2011, και πρόσθετη αμοιβή που θα ανέρχεται στο 

50% της συνολικής αμοιβής της αρχικής σύμβασης, ήτοι ποσό 225.000 €, πλέον ΦΠΑ.

Μειοψήφισε ο κ.Γκικόπουλος, επειδή ως Νομαρχιακός Σύμβουλος Ν.Α.Βοιωτίας είχε διαφωνήσει και κατά την σύναψη 

της αρχικής σύμβασης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 810

ΘΕΜΑ 23ο: Έκδοση Χ.Ε.Π. Π.Ε. Εύβοιας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 85082/5712/06-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 500,00 € σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στο όνομα της μόνιμου 

υπαλλήλου Καραντώνη Μ. Αργυρώ για κάλυψη εξόδων διαμονής, εισιτηρίων, μετάβασης αυτοκινήτου χιλιομετρικής 

αποζημίωσης δύο υπαλλήλων που θα μεταβούν στην Σκύρο για ελέγχους. Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Ε.Φ. 02291  και 

ΚΑΕ 0711  και Λογ. 2417 -13.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 811

ΘΕΜΑ 24ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4016/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Θηβών κ. Μιχάλη Λύγγο (οδ. Επαμεινώνδα 38 Τ.Κ.32200) προκειμένου  

να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ. 603/20-7-2011 κλήση 

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (αριθμ. πιν. 14), που αφορά την από 24-9-2010 έφεση της πρώην Ν.Α.Β., κατά του  

Γεωργίου  Ζώζουλα και κατά της 103/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με την  οποία ορίζεται  

δικάσιμος στις 18- 1- 2012, ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων του ως άνω  δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 812
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ΘΕΜΑ 25ο: Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4017/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την  χορήγηση  εξουσιοδότησης  στο  δικηγόρο  Θηβών  κ.  Χαράλαμπο  Παπαχαραλάμπους  (οδ.  Οιδίποδος  18- 

Τ.Κ.32200) προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ.  

671/11-7-2011  κλήση  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πειραιά   (αριθμ.  πιν.  1),που  αφορά  την  Έφεση  του  Δημητρίου 

Βυλλιώτη του Επαμεινώνδα, κατά των: 1) πρώην Νο/κή Αυτ/ση   Βοιωτίας,2)  Νικ. Σταματέλλου ,3) Παν. Μακρή κ.λ.π. 

και κατά της αριθμ. 181/2007 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς  με την οποία ορίζεται  

δικάσιμος στις 10-1- 2012, ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων του ως άνω  δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 813

ΘΕΜΑ 26ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4018/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την  χορήγηση  εξουσιοδότησης  στο  δικηγόρο  Θηβών  κ.  Κωνσταντίνος  Βόλης  (οδ.  Επαμεινώνδα  8  Τ.Κ.32200) 

προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ. 880/17-8-

2011  κλήση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου   Λιβαδειάς(αριθμ.  πιν.  15),που  αφορά  την  προσφυγή  της  Εταιρείας 

Περιορισμένης  Ευθύνης με   την επωνυμία«ΑΦΟΙ  ΜΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Ε.»  κατά της  πρώην Νο/κής  Αυτ/σης Βοιωτίας 

σχετικά με  επιβολή προστίμου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος στις 26-10- 2011, ως και σε κάθε μετά αναβολής 

δικάσιμο ενώπιων του ως άνω  δικαστηρίου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 814

ΘΕΜΑ 27ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4019/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την  χορήγηση  εξουσιοδότησης  στο  δικηγόρο  Θηβών  κ.  Κωνσταντίνο  Βόλη  (οδ.  Επαμεινώνδα  8  Τ.Κ.32200) 

προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ. 884/17-8-

2011  κλήση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λιβαδειάς(αριθμ.  πιν.  17),  που  αφορά  την  προσφυγή  της  Ανωνύμου 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ», κατά της πρώην Νο/κής Αυτ/σης Βοιωτίας,  σχετικά με την επιβολή 

προστίμου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος στις 26-10- 2011, ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων του 

ως άνω  δικαστηρίου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 815

ΘΕΜΑ 28ο:  Αποστολή Κλήσης , Π.Ε. Βοιωτίας 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4020/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 
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αποφασίζει ομόφωνα

την χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Θηβών κ. Μιχάλη  Λύγγο (οδ. Επαμεινώνδα 38 Τ.Κ.32200) προκειμένου  

να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ. 886/17-8-2011 κλήση 

του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λιβαδειάς  (αριθμ.  πιν.  18),  που  αφορά  την  προσφυγή  της  Α.Ε.  με  την  επωνυμία 

«HUSOVARNA   ΕΛΛΑΣ AEBE», κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας ,  με την οποία ορίζεται  

δικάσιμος στις 26- 10- 2011, ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων του ως άνω  δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 816

ΘΕΜΑ 29ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

 O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4021/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Θηβών κ. Μιχάλη  Λύγγο (οδ. Επαμεινώνδα 38 Τ.Κ.32200) προκειμένου  

να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την  αριθμ. 888/17-8-2011 κλήση 

του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λιβαδειάς  (αριθμ.  πιν.  19),  που  αφορά  την  προσφυγή  της  Α.Ε.  με  την  επωνυμία 

«Χημικά και Εκρηκτικά Προϊόντα  ΕΞΤΡΑΚΟ ΑΕ», κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας , με την 

οποία  ορίζεται  δικάσιμος  στις  26-  10-  2011,  ως  και  σε  κάθε  μετά  αναβολής  δικάσιμο  ενώπιων  του  ως  άνω 

δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 817

ΘΕΜΑ 30ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

 O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4135/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την  χορήγηση  εξουσιοδότησης  στο  δικηγόρο  Λιβαδειάς  κ.  Νικόλαο  Κουλουργιώτη   (οδ.  Φίλωνος  7  Τ.Κ.32100) 

προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ.938/5-9-

2011 κλήση του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λιβαδειάς,  (αριθμ.  πιν.  10)  που  αφορά την  προσφυγή της  ανώνυμης 

εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΒΙΟΤΕΡ  Α.Ε.-  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ»,  κατά  της  αριθμ.3344/8-7-2008 

απόφασης επιβολής προστίμου της πρώην Νομ/κής Αυτ/σης Βοιωτίας, με την οποία ορίζεται δικάσιμος στις 24-11-

2011, ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων του ως άνω  δικαστηρίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 818
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ΘΕΜΑ 31ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4136/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Λιβαδειάς κ. Γεώργιο Γούλα  (οδ.Κάδμου 1  Τ.Κ.32100) προκειμένου να 

παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ. 952/5-9-2011 κλήση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (αριθμ. πιν. 17), που αφορά την προσφυγή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

με την   επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας,  

με την οποία ορίζεται  δικάσιμος στις 24- 11- 2011, ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων του ως άνω  

δικαστηρίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 819

ΘΕΜΑ 32ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4137/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Λιβαδειάς κ. Γεώργιο Γούλα  (οδ.Κάδμου 1  Τ.Κ.32100) προκειμένου να 

παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ. 950/5-9-2011 κλήση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (αριθμ. πιν. 16), που αφορά την προσφυγή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

με την  επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, 

με την οποία ορίζεται  δικάσιμος στις 24- 11- 2011, ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων του ως άνω  

δικαστηρίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 820

ΘΕΜΑ 33ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4138/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την χορήγηση εξουσιοδότησης στη δικηγόρο Λιβαδειάς  κ.  Βάσω Καρβούνη   (  Λεωφ.Παπασπύρου 8  Τ.Κ.32100) 

προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ.960/5-9-

2011  κλήση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λιβαδειάς   (αριθμ.  πιν.  21)  που  αφορά  την  προσφυγή  του  Ιωάννη  

Κοτσικόρου του Δημητρίου, κατά της αριθμ. 74002/17-5-2005 απόφασης επιβολής προστίμου της πρώην Νομ/κής 

Αυτ/σης   Βοιωτίας, με την οποία ορίζεται δικάσιμος στις 24-11-2011, ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων 

του ως άνω  δικαστηρίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 821

ΘΕΜΑ 34ο: Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας
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O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4139/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Λιβαδειάς κ. Γεώργιο Γούλα  (οδ.Κάδμου 1  Τ.Κ.32100) προκειμένου να 

παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ. 948/5-9-2011 κλήση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (αριθμ. πιν. 15), που αφορά την προσφυγή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

με την  επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, 

με την οποία ορίζεται  δικάσιμος στις 24- 11- 2011, ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων του ως άνω  

δικαστηρίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 822

ΘΕΜΑ 35ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4140/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Δικηγόρος Λιβαδειάς  κ.  Γεώργιο Γούλα  (οδ.Κάδμου 1  Τ.Κ.32100)  

προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ. 958/5-9-

2011  κλήση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λιβαδειάς  (αριθμ.  πιν.  20),  που  αφορά  την  προσφυγή  του  Νικολάου 

Γεωργίου Ραμαντάνη, κατά της αριθμ. 74007/19-5-2005 απόφασης επιβολής προστίμου της πρώην Νομ/κής Αυτ/σης 

Βοιωτίας, με την οποία ορίζεται  δικάσιμος στις 24- 11- 2011, ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων του ως  

άνω  δικαστηρίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 823

ΘΕΜΑ 36ο: Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

 O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4141/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την  χορήγηση  εξουσιοδότησης  στη  δικηγόρο  Λιβαδειάς  κ.  Μαρία  Καλομοίρη   (οδ.  Φίλωνος  -12  Τ.Κ.32100)  

προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ.1057/30-8-

2011  κλήση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λιβαδειάς,  (αριθμ.  πιν.  8)  που  αφορά  την  προσφυγή   του  Λουκά  

Παπαθανασίου του Αγγέλου,κατά της αριθμ.19521/04 απόφασης  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία 

απορρίφθηκε η αριθμ. 5557/04 προσφυγή του  κατά της αριθμ. 5234/04 απόφασης του πρώην Νομάρχη Βοιωτίας που 

αφορά εκμίσθωση περιπτέρου, με την οποία ορίζεται  δικάσιμος στις 24-11- 2011, ως και σε κάθε μετά αναβολής 

δικάσιμο ενώπιων του ως άνω  δικαστηρίου. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 824

ΘΕΜΑ 37ο : Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας 
O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4142/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο Λιβαδειάς κ. Θεόδωρο Γερονικολό  (οδ. Γ. Παπασπύρου 9 - Τ.Κ.32100) 

προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ.940/5-9-

2011 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (αριθμ. πιν. 11) που αφορά την προσφυγή της  εταιρείας με την  

επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ»   κατά της αριθμ.3531/11-7-2008 απόφασης επιβολής προστίμου της πρώην Νομ/κής 

Αυτ/σης   Βοιωτίας,  με  την οποία ορίζεται  δικάσιμος στις  24-11-2011 ,  ως και  σε  κάθε μετά αναβολής δικάσιμο 

ενώπιων του ως άνω  δικαστηρίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 825

ΘΕΜΑ 38ο: Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

 O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4143/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την  χορήγηση  εξουσιοδότησης  στο  δικηγόρο  Λιβαδειάς  κ.  Ανδρέα  Βέργο   (οδ.  Θέμιδος  2  &  Μπουφίδου 

Τ.Κ.32100)προκειμένου  να  παρασταθεί  και  να  εκπροσωπήσει  την  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας,  σχετικά  με  την 

αριθμ.944/5-9-2011 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (αριθμ. πιν. 13) που αφορά την προσφυγή του  

Δημητρίου Παναγιώτη Τζέμου, κατά της αριθμ.1076/20-3-2009 απόφασης επιβολής προστίμου της πρώην Νομ/κής 

Αυτ/σης Βοιωτίας, με την οποία ορίζεται δικάσιμος στις 24- 11- 2011, ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων 

του ως άνω  δικαστηρίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 826

ΘΕΜΑ 39ο:  Αποστολή Κλήσης, Π.Ε. Βοιωτίας

 O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 4144/3-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την  χορήγηση  εξουσιοδότησης  στο  δικηγόρο  Λιβαδειάς  κ.  Δημήτριο  Ανέστη  (οδ.  Χριστοδούλου  6-  Τ.Κ.32100)  

προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την αριθμ. 962/5-9-

2011 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, (αριθμ. πιν.  22) που αφορά την προσφυγή του Αναστάσιου 

Βουδουρίδη, κατά της αριθμ. 74008/19-5-2005 απόφασης επιβολής προστίμου της πρώην Νομ/κής  Αυτοδιοίκησης 

Βοιωτίας, με την οποία ορίζεται δικάσιμος στις 24- 11- 2011, ως και σε κάθε μετά αναβολής δικάσιμο ενώπιων του ως  

άνω  δικαστηρίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 827
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Απ’  ευθείας ανάθεση της εργασίας (Παροχή Υπηρεσίας): 

"ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011", προϋπολογισμού 9.840,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.85291/9960/7-10-11 σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή

 

αποφασίζει ομόφωνα

Την  απ’  ευθείας  ανάθεση  της  εργασίας  (παροχή  υπηρεσίας)  του  θέματος  στην  Επιχείρηση  ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με έδρα την Λαμία Φθ/δας,  η οποία έχει  την δυνατότητα για  έντεχνη και  έγκαιρη εκτέλεση της 

εργασίας 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 828

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Απ’  ευθείας ανάθεση της εργασίας (Παροχή Υπηρεσίας): 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ", προϋπολογισμού 23.370,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 85293/9961/7-10-11σχετικό έγγραφο. Μετά από 

διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

Την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας (παροχή υπηρεσίας) του θέματος στην Επιχείρηση ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με έδρα τη Λαμία Φθ/δας, η οποία έχει την δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση της εργασίας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 829

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ,  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.85571/9972/7-10-11 έγγραφο. Μετά από διαλογική 

συζήτηση η Οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα

την  έγκριση  του  3ου Α.Π.Ε.  του  έργου  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με  υπέρβαση  του 
συμβατικού ποσού κατά  1.346,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο 
στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης τιμών μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 830

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Αντικατάσταση πληρεξουσίων δικηγόρων για εκπροσώπηση της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.85860/1518/10-10-11 σχετικό έγγραφο.  Μετά από 
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

τον διορισμό της κας Γαλάνης Μαγδαληνής (Α.Μ. 20322 )δικηγόρου Αθηνών (Μαρασλή 3, Τ.Κ. 10673 Αθήνα), στην 
οποία να χορηγηθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο-VI Τμήμα, κατά την δικάσιμο 
της 14.10.2011 για να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να υποστηρίξει την κατατεθείσα από 
27.09.2011 αίτηση ανακλήσεως, ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υπόθεσης.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 831

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης προμήθειας φαξ και scanner για τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

της Π.Σ.Ε.

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.4139/10-10-11σχετικό έγγραφο. Μετά από διαλογική 
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια φαξ και scanner ποσού 400,00 ευρώ για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 1725,1723.
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 832

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Κατακύρωση του πρακτικού Δημοπρασίας για την προμήθεια χρώματος διαγράμμισης  οδών 

(λευκό,  κίτρινο)  και  υάλινων  σφαιριδίων  για  τις  ανάγκες  της  Π.  Ε.  Βοιωτίας,  Προϋπολογισμού  70.000,00  €,  

Χρηματοδότηση: Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011, από πιστώσεις Επιχορηγήσεων Διαφόρων 

Φορέων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.3661/10-10-11σχετικό έγγραφο. Μετά από διαλογική 
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

την κατακύρωση του διαγωνισμού ως εξής:

Α) Στην εταιρεία ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ Α.Ε.  την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης  επειδή  έχει την 
χαμηλότερη  τιμή  (1.65 € /κιλό) και 
Β) Στην εταιρεία ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. την προμήθεια κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης 
και υαλοσφαιριδίων επειδή έχει χαμηλότερη τιμή στο κίτρινο χρώμα  (1.74€ /κιλό) και στα υαλοσφαιρίδια (0,61€ /κιλό).

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 833

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ7ο: Καθορισμός των όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων 

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας  έτους 2012

O Πρόεδρος  ανάπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ΄αριθμ.3449/10-10-11  σχετικό  έγγραφο.  Μετά  από 
διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση των όρων της διακήρυξης του μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων  για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Δ/νση 
Τεχνικών Έργων, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) για το έτος 
2012.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 834

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Π.Ε.Φθιώτιδας για συνδιοργάνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο 

Λογοτεχνίας <<Αδελφοποιημένοι Κόσμοι>> που θα διεξαχθεί στο Δήμο Λοκρών  

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.7186/10-10-2011 έγγραφο. Μετά από διαλογική συζήτηση 
η Οικονομική επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση  για τη συνδιοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Λογοτεχνίας <<Αδελφοποιημένοι Κόσμοι>> που θα 

διεξαχθεί στο Δήμο Λοκρών στις 22,23 και 24/10-2011, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την 

UNESCO, και την διάθεση πίστωσης από το έργο: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2011, ποσού 3.000,00 €  από το 

Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.)2011 της Π.Ε.Φθιώτιδας. 

   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 835

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο:Μετακίνηση Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε.Ευρυτανίας και Π.Ε.Βοιωτίας

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση μετακίνησης των Αντιπεριφερειαρχών κ. Β.Καραμπά και κ.Γ.Μουλκιώτη στην Αθήνα στις 11-10-2011. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 836

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10 ο : Έγκριση δαπάνης διοργάνωσης ημερίδας Π.Ε.Φωκίδας 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.491/9-10-2011σχετικό έγγραφο. Μετά από διαλογική 
συζήτηση η Οικονομική επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

τη έγκριση δαπάνης 800,00 ευρώ για την διοργάνωση Ημερίδας στις 10 Οκτωβρίου του 2011, για ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Π.Ε. στις ‘Καινοτόμες καλλιέργειες’. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 073 και 
ΚΑΕ 0844.
. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 837

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Μετακίνηση Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε.Φωκίδας, Π.Ε.Εύβοιας και Π.Ε.Φθιώτιδας. 

O Πρόεδρος ανάπτυξε το θέμα αυτό. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα 

την έγκριση μετακίνησης των Αντιπεριφερειαρχών κ. Θ.Στάικου, κας Γ.Γαζή και κ.Α.Μπουραντά στις 03-10-2011 στην 
Αθήνα, για σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 838
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ΑΔΑ: 45ΟΒ7ΛΗ-45Ε
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    Μπουραντάς  Αθανάσιος                            Ζιώγας Γεώργιος                                     Κάππος Γεώργιος

 
                                                                        Λετώνης Ιωάννης

                                                           Γκικόπουλος Γεώργιος

       Παρχαρίδης Παναγιώτης

                                                                        Πίσχινας Ανέστης

       Σκλαπάνης Ταξιάρχης

                                                                        Τουσιάδης Θωμάς

 

-19-


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
	                                                             Αριθμός Πρακτικού 26
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