
  
-1- 

                                                                                                                                                                                                                                                               
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ    

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                                                                          
ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΤΤΗΗΣΣ  2288ηηςς  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ    22001111  

                  ΑΑρριιθθµµόόςς  ΠΠρραακκττιικκοούύ  2255  
        

     Στη Λαµία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατ.Ελευθερίας 
3, 1ος όροφος) σήµερα 28 ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ 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 
1009/23-9-2011 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 24/14-9-2011 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
ΘΕΜΑ 2ο:  Αποστολή Κλήσης, ΠΕ Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 3ο:  Αποστολή δικογράφων, ΠΕ Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 4ο:  Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών,  ΠΕ Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 5ο:  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής,  ΠΕ Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 6ο:  Ορισµός ∆ικηγόρου,  ΠΕ Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 7ο:  Παράταση χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου µε τίτλο: «Σύστηµα Αυτόµατης Ειδοποίησης, Προστασίας, Ανάδειξης 
και ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας» 
ΘΕΜΑ 8ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ:«Αποκατάσταση λάκκων  Ε.Ο.∆ (2011)» Π/Υ : 100.000,00 € µε 
ΦΠΑ, ΠΕ Βοιωτίας    
ΘΕΜΑ 9ο:   Εισήγηση για έγκριση:  Α) του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 
                 Β) του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών  
                 Γ) της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης  
                 ∆) Παράτασης Προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών της µελέτης: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΤΕΕ-ΙΕΚ ΘΗΒΑΣ» Αναδόχου  ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ. Προεκτιµ. αµοιβής 358.341,93 € (µε ΦΠΑ) ,  χρήσης 
2008, ΠΕ Βοιωτίας   
ΘΕΜΑ 10ο:  Εισήγηση για συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της επαναληπτικής δηµοπρασίας του έργου: «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ –
ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ ,που 
χρηµατοδοτείται από την ΣΑΕΠ 766 /2009 τροπ. 0 (Κωδ. έργου 2009ΕΠ76600005), ΠΕ Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση των όρων της συνηµµένης διακήρυξης που αφορά τη στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας στην Ιστιαία, ΠΕ 
Εύβοιας 
ΘΕΜΑ 12ο:  ΕΓΚΡΙΣΗ  ∆ΑΠΑΝΗΣ, ΠΕ Εύβοιας 
ΘΕΜΑ 13ο:  ∆ιαβίβαση διαταγών πληρωµής που αφορούν την ΠΕ Εύβοιας 
ΘΕΜΑ 14ο:  Χορήγηση εξουσιοδότησης για κατάθεση παραίτησης από τα ένδικα µέσα στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας 
ΘΕΜΑ 15ο: Αποστολή των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΄΄Αποκατάσταση 
βλαβών στον οδικό άξονα Αγία Τριάδα - ∆οµιανοί΄΄, ΠΕ Ευρυτανίας 
ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού Έργου: «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος τµήµατος οδικού δικτύου Προυσός – Αγρίνιο»,  
ΠΕ Ευρυτανίας 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού -Εκδίκαση ένστασης ε.ε. ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ έργου ΄΄ ∆ιαπλατύνσεις, τεχνικά και 
ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι-Γαύρος΄΄ , ΠΕ Ευρυτανίας     
ΘΕΜΑ 18ο:  Αποστολή δικαιολογητικών για την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: ¨Kατασκευή δρόµου Σαµαραίικα – κέντρο 
(κάτω Παναγιά Ραπτόπουλου¨ και την εξέταση ένστασης, ΠΕ Ευρυτανίας       
ΘΕΜΑ 19ο:  Αποστολή δικαιολογητικών για την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: ¨Κατασκευή τεχνικών στον οδικό άξονα 
Παλαιοκατούνα-Βούλπη-Ληµέρι-Γρανίτσα-Λιθοχώρι-Ραπτόπουλο-Κέδρα¨ και την εξέταση ένστασης, ΠΕ Ευρυτανίας       
ΘΕΜΑ 20ο:  Αίτηµα για παράταση προθεσµίας στο έργο «Προσθήκη κατ΄ Επέκταση Χώρων Υγιεινής (W.C.) στο Ισόγειο του Κτιρίου του 
Λυκείου ∆οµοκού – Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης». 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανέγερση Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» αναδόχου ΧΑΙΡΕΦΑΝΗΣ ΑΤΕ 
ΘΕΜΑ 22ο: Εκδίκαση της από 30-6-2011 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ κατά του 1ου πρακτικού της 
επιτροπής διαγωνισµού και έγκριση των Πρακτικών ∆ηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού 
∆ικτύου Ύδρευσης» 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των Πρακτικών ∆ηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΚΥΡΟΥ» 
ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση προµήθειας υλικών δικτύου για τις ανάγκες της ∆/νσης Περιβάλλοντος και της ∆/νσης Τεχνικών Έργων , ΠΕ 
Φθιώτιδας 
ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση δαπάνης ετήσιας συνδροµής στο περιοδικό fthia walk, ΠΕ Φθιώτιδας 
ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση δαπανών προµήθειας εξοπλισµού για τις ανάγκες των γραφείων των Περιφερειακών Παρατάξεων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας  
ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση δαπάνης για επέκταση συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης µε υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων 
και εγκρίσεων δαπανών, ΠΕ Φθιώτιδας 
ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση αγοράς για τις ανάγκες της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης και του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 
Φθιώτιδας 
ΘΕΜΑ 29ο:  Απ΄ ευθείας ανάθεση έργου : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ∆.∆ .ΠΥΡΓΟΥ ∆.ΥΠΑΤΗΣ» Π/Υ: 
5.800,00 € µε Φ.Π.Α., ΠΕ Φθιώτιδας 
ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ∆.∆. Ν. ΚΡΙΚΕΛΟΥ», Αναδόχου  ΜΑΪΣΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΠΕ 
Φθιώτιδας 
ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ. του έργου  «ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΛΑΜΙΑΣ»,Αναδόχου  
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ, ΠΕ Φθιώτιδας 
ΘΕΜΑ 32ο:  ∆ιαβίβαση  του πρακτικού της δηµοπρασίας του έργου :  “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ“, ΠΕ 
Φθιώτιδας  
ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση δαπάνης για επέκταση συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης  µε υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων 
και εγκρίσεων δαπανών, ΠΕ Φωκίδας    
ΘΕΜΑ 34ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΑ Τ∆ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΟΣ 
αποφ.123/πρ.6/16-3-11)  
ΘΕΜΑ 35ο:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.∆.  ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ ∆. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», Π.Ε. 
Φωκίδας (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΟΣ αποφ.328/πρ. 12/20-5-11) 
ΘΕΜΑ 36ο:  Ενηµερωτική Συζήτηση περί κατάρτισης προϋπολογισµού  ΠΣΕ οικονοµικού έτους 2012   
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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. Παρχαρίδης Παναγιώτης, Π.Σ. τακτικό µέλος 
5. κ. Πίσχινας Ανέστης, Π.Σ. , Π.Σ. τακτικό µέλος 
6. κ. Σκλαπάνης Ταξιάρχης, Π.Σ. τακτικό µέλος 
7. κ Τουσιάδης Θωµάς, Π.Σ., τακτικό µέλος 
 
Από τη συνεδρίαση , αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίασαν τα τακτικά µέλη, Λατσούδης Αθανάσιος και Λετώνης Ιωάννης. 

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

Η Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα  να συζητήσει το παρακάτω έκτακτο θέµα: 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Παράθεση δείπνου στους καλεσµένους στην έναρξη του 5ου Φεστιβάλ Ντοκυµαντέρ, ΠΕ Εύβοιας 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Απ΄ευθείας ανάθεση της εργασίας (παροχή υπηρεσίας) «Έλεγχος και πιστοποίηση της Απογραφής των πάσης 
φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιµων χρηµατικών µέσων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας»,  προϋπολογισµού 16.500 €, πλέον ΦΠΑ 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 
ΚΑΝΑΛΙΩΝ» αναδόχου «ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.Ε – ΕΡΚΑΤ Α.Ε»   
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Χορήγηση Εφάπαξ Βοηθήµατος, στον πρώην υπάλληλο  της Ν.Α. Φθιώτιδας κ. Ευαγγελίου Μιχαήλ  του Γεωργίου 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: «Έγκριση δαπάνης διοργάνωσης Ηµερίδων» 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση µετακίνησης Αντιπεριφερειάρχου Φωκίδας 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 744 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 24/14-9-2011 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το αριθµ. 24/14-9-2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 745 
 

ΘΕΜΑ 2ο:  Αποστολή Κλήσης, ΠΕ Βοιωτίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3751/14-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού/ 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
να ορισθεί ο ∆ικηγόρος Αθηνών  κ. Γεώργιος Λασπονίκος (Οµήρου 27  Τ.Κ. 10672- ΑΘΗΝΑ) προκειµένου να αντιπροσωπεύσει 

την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας αναφορικά µε  την αριθµ. 40819/2011 κλήση του 19ου Τµήµατος του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών,(αριθµ. πιν. Μονοµελούς -11/8-12-2011), που αφορά την   προσφυγή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 
«COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.», κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, µε την οποία ορίζεται     
δικάσιµος στις 8-12-2011, καθώς και σε κάθε αναβολή δικάσιµο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 746 
 

ΘΕΜΑ 3ο:  Αποστολή δικογράφων, ΠΕ Βοιωτίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 2645/23-6-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού/ 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
να ορισθεί ο ∆ικηγόρος Αθηνών  κ. Γεώργιος Λασπονίκος (Οµήρου 27  Τ.Κ. 10672 ΑΘΗΝΑ προκειµένου να αντιπροσωπεύσει 

την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας αναφορικά µε α) Την από 11-1-2011 παρέµβαση της ανώνυµης εταιρείας µε την  επωνυµία 
«PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», στο Συµβούλιο της Επικρατείας και β) Την από 11-1-
2011 παρέµβαση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ  Α.Ε.», στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 747 
 

ΘΕΜΑ 4ο:  Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών,  ΠΕ Βοιωτίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 4046/19-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού/ 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
Την έγκριση αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών ως κατωτέρω: 
1) Αγοράς , ποσού 188,58 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 851 , για αγορά  

λαµπτήρων . ( Εγγρ. Προσωπικού και Μισθοδοσίας ∆.Υ /14-9-11 )ως συνηµµένη προσφορά .  
2) Αγοράς , ποσού 488,55 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 1723 , για αγορά WRLS 

ROUTER , SWITCH  και WRLS BRIDGE .( Εγγρ. ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης 6894/ 8-9-11) ως συνηµµένη προσφορά .  
3)  Παροχής υπηρεσιών , ποσού 145,14 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 071 ΚΑΕ 9779 (ΚΑΠ) 

για εξόφληση του έργου µετατόπισης µετρητή ∆ΕΗ στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελικώνα στη αρχική θέση . ( Εγγρ. ∆/νσης ΤΕΧΝ. 
Έργων 2934/ 5-9-11). 

4) Παροχής υπηρεσιών , συµπεριλαµβανοµένου ποσού 250,00ευρω χωρίς ΦΠΑ από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 390 ΚΑΕ 1723 , για 
ετήσια συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού των τµηµάτων Μετ/ρων Λιβαδειάς και Θήβας . ( Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων και 
επικ/νιων  6762/ 13-9-11) .  

5) Αγοράς , ποσού 216,00ευρω χωρίς ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 1111 , για αγορά µελανιών για τις ανάγκες του 
ΚΕ∆∆Υ ΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 15/9/11.  

6) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 1600,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 310 ΚΑΕ 843 , για 
φωτοτύπηση  σχεδίων και συµβατικών τευχών µελετών . ( Εγγρ. ∆/νσης Τεχνικών Έργων 2906/ 18-8-11) . 

7) Αγοράς , ποσού 482,78 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 310 ΚΑΕ 1699 για αγορά 250 
κιλών διαλυτικού . ( Εγγρ. ∆/νσης Τεχνικών Έργων 2922/ 19-8-11) ως συνηµµένη προσφορά . 

8) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 263,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 310 ΚΑΕ 1111 για 
αφορά γραφίτη . ( Εγγρ. Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµιας 1087/ 24-8-11) ως συνηµµένη προσφορά .  

9) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 490,77 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ειδ. Φορ. 390 ΚΑΕ 
861 1321 για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ 6114 αυτ/το . ( Εγγρ. Γραφείου Κίνησης Θήβας 7838/ 7-9-11 ) .    

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 748 
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ΘΕΜΑ 5ο:  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής,  ΠΕ Βοιωτίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 4175/21-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού/ 
Οικονοµικού ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. Την έγκριση και έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής , ποσού 1125,00ευρω , σε βάρος των πιστώσεων Π/Υ του έτους 2011 από τον Ε.Φ. 390 ΚΑΕ, 
στο όνοµα του υπάλληλου της ∆/νσης Μετ/ρων Κακοσαιου Μάριου , για πληρωµή τελών µεταβίβασης των αδειών 15 αυτ/των των 
Γραφείων Κίνησης Λιβαδειάς –Θήβας από την πρώην Ν.Α. Βοιωτίας στη Π.Ε. Βοιωτίας . Η δε απόδοση αυτού ορίζεται η 31-12-11.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 749 
 
ΘΕΜΑ 6ο:  Ορισµός ∆ικηγόρου,  ΠΕ Βοιωτίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3975/19-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού/ 
Οικονοµικού ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

να ορισθεί ο δικηγόρος Αθηνών κ. Αργύριος   Μάνθου,(οδ. Ιπποκράτους 7- Τ.Κ. 10679) προκειµένου να παραστεί κατά τη 
συζήτηση  της αίτησης άσκησης αναίρεσης της αριθµ. 1843/2005 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, που αφορά τις 
Χοιροτροφικές  Επιχειρήσεις «Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ- Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ε.Π.Ε.» και για την οποία έχει ορισθεί δικάσιµος στις 4- 10- 2011 στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας καθώς και σε κάθε αναβολή της δικάσιµου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 750 
 

ΘΕΜΑ 7ο:  Παράταση χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου µε τίτλο: «Σύστηµα Αυτόµατης Ειδοποίησης, Προστασίας, Ανάδειξης 
και ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 4194/22-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού/ 
Οικονοµικού ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την παράταση  του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του έργου του παραπάνω θέµατος µέχρι τις  23 Σεπτεµβρίου 2011, χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση αυτού. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 751 
 

ΘΕΜΑ 8ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ:«Αποκατάσταση λάκκων  Ε.Ο.∆ (2011)» Π/Υ : 100.000,00 € µε 
ΦΠΑ, ΠΕ Βοιωτίας    

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3391/21-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

 Την κατακύρωση του πρακτικού  ∆ηµοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση λάκκων  Ε.Ο.∆ (2011» Προϋπολογισµού 
100.000,00 € και χρήσης 2011 στον µειοδότη  Ε∆Ε ΣΤΑΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ µε προσφορά 62.530,10 € µε  απρόβλεπτα, αναθεώρηση ,δαπάνη 
ασφάλτου και ΦΠΑ , ήτοι µέση   τεκµαρτή έκπτωση   41%     στις τιµές  τιµολογίου της µελέτης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 752 
 

ΘΕΜΑ 9ο:   Εισήγηση για έγκριση:  Α) του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 
                 Β) του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών  
                 Γ) της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης  
                 ∆) Παράτασης Προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών της µελέτης: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΤΕΕ-ΙΕΚ ΘΗΒΑΣ» Αναδόχου  ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ. Προεκτιµ. αµοιβής 358.341,93 € (µε ΦΠΑ) ,  χρήσης 
2008, ΠΕ Βοιωτίας   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3258/12-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την απόσυρση του θέµατος καθώς δεν αποτελεί αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 753 

 
ΘΕΜΑ 10ο:  Εισήγηση για συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της επαναληπτικής δηµοπρασίας του έργου: «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ –
ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ ,που 
χρηµατοδοτείται από την ΣΑΕΠ 766 /2009 τροπ. 0 (Κωδ. έργου 2009ΕΠ76600005), ΠΕ Βοιωτίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3394/21-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

   Τον ορισµό των µελών της επιτροπής ,(αποτελούµενη από επτά (7) µέλη ), καθώς επίσης και των αναπληρωτών τους,   που  θα 
διενεργήσει  την επαναληπτική  δηµοπρασία  και θα συντάξει πρακτικό σύµφωνα µε το άρθρο  3 του Ν.3263/04 όπως συµπληρώθηκε µε 
τον Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων  Έργων», για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου : «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   
προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ ,που χρηµατοδοτείται από την ΣΑΕΠ 766 /2009 τροπ. 0 (Κωδ. έργου 2009ΕΠ76600005)  που θα 
γίνει στην  ∆/νση Τεχν. Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας την 3-10-2011  ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ  και ωρα 10.00 π.µ. 
Από τα επτά (7) µέλη της εν λόγω επιτροπής ,τέσσερα (4) µέλη της ορίζονται από τεχνικούς υπαλλήλους της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και τρία (3) µέλη από τους εκπροσώπους των Ο.Τ.Α. , του ΤΕΕ και της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε  όπως ορίζονται στις παραγράφους 13,14 & 15 
της παρούσας.   
Οι υπάλληλοι της Π.Σ.Ε. που ορίζονται ως τακτικά µέλη είναι οι: 

1. Παπαντωνίου Ισιδώρα, Τοπογράφος,  
2. Βήττα ∆ήµητρα, Η/Μ Μηχανικός,  
3. Θωµόπουλος Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός και 
4. Σκόνδρα Παναγιώτα, Πολ.Μηχανικός ΤΕ. 

Οι υπάλληλοι της Π.Σ.Ε. που ορίζονται ως αναπληρωµατικά  µέλη είναι οι: 
1. Γκικοπούλου Αλεξάνδρα, Πολ.Μηχανικός, 
2. Παπαναγιώτου Γιώργος, Η/Μ Μηχανικός , 
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3. Ευταξίας Γεώργιος, Πολ.Μηχανικός ΤΕ και  
4. Παπαζάχου Μαρία, Πολ. Μηχανικός ΤΕ. 

   Καθήκοντα γραµµατείας θα ασκήσει ένα από τα παραπάνω µέλη. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 754 

 
ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση των όρων της συνηµµένης διακήρυξης που αφορά τη στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας στην Ιστιαία, ΠΕ 
Εύβοιας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 76276/5245/16-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού/Οικονοµικού ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση των όρων, της διακήρυξης που αφορά τη στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας στην Ιστιαία, ΠΕ Εύβοιας 
σύµφωνα µε το Π.∆ 242/7-9-1996 «Καθορισµός προυποθέσεων και διαδικασίαγια την εκµίσθωση τη δωρεά την παραχώρηση της χρήσης 
, την εκποίηση την µίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγµάτων της Περιφέρειας» 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 755 
 

ΘΕΜΑ 12ο:  ΕΓΚΡΙΣΗ  ∆ΑΠΑΝΗΣ, ΠΕ Εύβοιας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 77677/5319/20-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
την έγκριση δαπάνης ποσού 12.226.20€ µετά ΦΠΑ για την πληρωµή ιδιoκτητών µηχανηµάτων που εργάστηκαν για την 

κατάσβεση της Πυρκαγιάς στον Άγιο Αιδηψού από 11/7/2011 έως 13/7/2011. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 02071 και ΚΑΕ 9781.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 756 

 
ΘΕΜΑ 13ο:  ∆ιαβίβαση διαταγών πληρωµής που αφορούν την ΠΕ Εύβοιας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 76397/415/16-9-11 σχετικό έγγραφο του Γραφείου Νοµικής 
Υπηρεσίας ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την µη άσκηση ανακοπών κατά των παρακάτω ∆ιαταγών Πληρωµής : 
α) της µε αριθµό 551/11 ∆ιαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (επιδόθηκε µετά επιταγής προς πληρωµή  την 9-9-
11)  και  
β) της µε αριθµό 795/11 ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (επιδόθηκε την 7-9-11 µετά επιταγής προς πληρωµή),  
καθώς και τη λήψη σχετικής γνωµοδότησης της Νοµικής Συµβούλου ΠΕ Εύβοιας κας  Θαλασσινού Ελένης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 757 
 

ΘΕΜΑ 14ο:  Χορήγηση εξουσιοδότησης για κατάθεση παραίτησης από τα ένδικα µέσα στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 79348/426/23-9-11 σχετικό έγγραφο του Γραφείου Νοµικής 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
την χορήγηση εξουσιοδότησης στη δικηγόρο Χαλκίδας Ελένης Θαλασσινού του Αντωνίου (Α.Μ. 263), προκειµένου να προβεί 

στην παραίτηση του δικογράφου και του δικαιώµατος της από 16-8-2011 ανακοπής µε αριθµό κατάθεσης 169/2011 της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαµία, Υψηλάντη 1 (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας), νόµιµα εκπροσωπούµενη ως καθολικής εκ του 
νόµου διαδόχου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Ευβοίας κατά της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που 
εδρεύει στη Χαλκίδα επί της οδού Σαµαρτζή αρ. 38, νόµιµα εκπροσωπούµενη, και κατά της µε αριθµό 738/2011 διαταγής πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας. Επίσης η κα Θαλασσινού Ελένη καλείτε να καταθέσει σχετική γνωµοδότηση.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 758 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Αποστολή των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΄΄Αποκατάσταση 
βλαβών στον οδικό άξονα Αγία Τριάδα - ∆οµιανοί΄΄, ΠΕ Ευρυτανίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ1736/21-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

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

διαγωνισµού. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 759 

 
ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού Έργου: «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος τµήµατος οδικού δικτύου Προυσός – Αγρίνιο»,  
ΠΕ Ευρυτανίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ1715/20-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
Κατά πλειοψηφία 

την κατακύρωση του διαγωνισµού, έπειτα από τη ∆ηµόσια Κλήρωση παρουσία των επιχειρήσεων ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
και ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην επιχείρηση ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ µε µέσο ποσοστό έκπτωσης οκτώ τοις 
εκατό ( 8,00 %). 
Ο κος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο διότι θεωρεί ασύµφορη οποιαδήποτε έκπτωση κάτω του 12% 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 760 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού -Εκδίκαση ένστασης ε.ε. ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ έργου ΄΄ ∆ιαπλατύνσεις, τεχνικά και 
ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι-Γαύρος΄΄ , ΠΕ Ευρυτανίας     

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ1670/16-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει οµόφωνα 
1. την απόρριψη της ένστασης της ε.ε. ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ στο σύνολό της 

2. την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΕ η οποία 
προσέφερε  µέσο ποσοστό έκπτωσης Σαράντα δύο και είκοσι ένα επί τοις εκατό ( 42,21 % ). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 761 
 

ΘΕΜΑ 18ο:  Αποστολή δικαιολογητικών για την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: ¨Kατασκευή δρόµου Σαµαραίικα – κέντρο 
(κάτω Παναγιά Ραπτόπουλου¨ και την εξέταση ένστασης, ΠΕ Ευρυτανίας   

    Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ1367/13-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. την απόρριψη της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ , στο σύνολό της 
2. την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση  ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ η οποία προσέφερε  µέσο ποσοστό έκπτωσης 
σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44,00 % ). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 762 
 

ΘΕΜΑ 19ο:  Αποστολή δικαιολογητικών για την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: ¨Κατασκευή τεχνικών στον οδικό άξονα 
Παλαιοκατούνα-Βούλπη-Ληµέρι-Γρανίτσα-Λιθοχώρι-Ραπτόπουλο-Κέδρα¨ και την εξέταση ένστασης, ΠΕ Ευρυτανίας       

    Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ1481/13-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. την απόρριψη της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  , στο σύνολό της 
2. την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ η οποία προσέφερε  µέσο ποσοστό 
έκπτωσης σαράντα τέσσερα τοις εκατό (42,00 % ).    

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 763 
 

ΘΕΜΑ 20ο:  Αίτηµα για παράταση προθεσµίας στο έργο «Προσθήκη κατ΄ Επέκταση Χώρων Υγιεινής (W.C.) στο Ισόγειο του Κτιρίου του 
Λυκείου ∆οµοκού – Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 75936/1047/333Κ-10 /20-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΣΕ προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσµίας µέχρι 03-11-2011 µε αναθεώρηση µόνο για τις υπολειπόµενες εργασίες του 
υπόψη έργου.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 764 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανέγερση Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» αναδόχου ΧΑΙΡΕΦΑΝΗΣ ΑΤΕ 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 69434/977/20-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανέγερση Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας», αναδόχου 
ΧΑΙΡΕΦΑΝΗΣ ΑΤΕ, για συνολική δαπάνη 873.218,04 € ήτοι επί πλέον κατά 14.198,67 € της συµβατικής δαπάνης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 765 
 

ΘΕΜΑ 22ο: Εκδίκαση της από 30-6-2011 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ κατά του 1ου πρακτικού της 
επιτροπής διαγωνισµού και έγκριση των Πρακτικών ∆ηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού 
∆ικτύου Ύδρευσης» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 75733/1035/19-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΣΕ προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την παραποµπή του θέµατος για γνωµοδότηση στον Νοµικό Σύµβουλο της Π.Σ.Ε. Καραϊσκο Ευθύµιο και συζήτησή του εκ νέου 
σε επόµενη συνεδρίαση. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 766 
 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των Πρακτικών ∆ηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΚΥΡΟΥ» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 77483/1118/23-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΣΕ προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση  Κ/Ξ ΜΥΒΑ Α.Ε. – Α – Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε προσφορά ύψους 
3.729.437,14 € (494.493,14+3.234.944,00 €), πλέον ΦΠΑ. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 767 
 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση προµήθειας υλικών δικτύου για τις ανάγκες της ∆/νσης Περιβάλλοντος και της ∆/νσης Τεχνικών Έργων , ΠΕ 
Φθιώτιδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3743/14-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση δαπάνης προµήθειας υλικών εγκατάστασης –λειτουργίας δικτύου υπολογιστών για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Φθιώτιδας ποσού 1.065 € περίπου για τη εύρυθµη λειτουργία τους. 
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α/α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Μεταγωγεας (SWITCH) CISCO SF300-24 2 TEM 

2 
Πίνακας ∆ιασυνδέσεων (PATCH PANEL). (ROLINE) (Με 
KEYSTONE) 

2 TEM 

3 
Πίνακας ∆ιασυνδέσεων (PATCH PANEL). (ROLINE) (26, 11, 
0349 R) 

1 TEM 

4 
Καλώδια διασυνδέσεων (PATCH CORD) 0,5 µέτρα, 
χρώµα ΜΠΛΕ 

20 TEM 

5 Πρίζες UTP Cat 5e (όπως το δείγµα) 10 ΤΕΜ 

6 
Καλώδιο UTP Cat 5E (1η Περίπτωση. Αυτό µε την 
µικρότερη, αξία) 

2 ΚΙΒΩΤΙΑ 

7 LEGRAND ΜΠΡΙΖΑΚΙΑ CAT 5E 20 TEM 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον    Φορέα   310   Κ.Α.Ε. 1723 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 768 

 
ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση δαπάνης ετήσιας συνδροµής στο περιοδικό fthia walk, ΠΕ Φθιώτιδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3885/22-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση δαπάνης ποσού 200,00 € για την ετήσια συνδροµή 4 τευχών του περιοδικού «fthia walk», για τον κ. Περιφερειάρχη, 
τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συµβουλίου και τους δύο αντιπεριφερειάρχες κ. Στάϊκο Θωµά, κ. Μπέτσιο Νικόλαο. Η παραπάνω δαπάνη 
θα καλυφθεί από τον φορέα 073 ΚΑΕ 1121. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 769 
 

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση δαπανών προµήθειας εξοπλισµού για τις ανάγκες των γραφείων των Περιφερειακών Παρατάξεων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3886/22-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση δαπανών προµήθειας, µε απ’ ευθείας ανάθεση του παρακάτω εξοπλισµού «επίπλων γραφείου» για τις ανάγκες των 
γραφείων των Περιφερειακών Παρατάξεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
1) Γραφείο 1,80 Χ 0,90   …………….  τεµάχια ……..….  6 
2) Συρταριέρα τροχήλατη………………   -«-     ……..…. 6 
3) Βιβλιοθήκη 2,00 (υψ) Χ 1,20 µηκ  …    -«-     ….……   1 
4) Βιβλιοθήκη 1,20 (υψ) Χ  0,80 µηκ  …    -«-     …….…. 5   
5) Τράπεζα Συµβουλίου 2,10 Χ 0,90 …      -«- …………   1 (µεταλλικός σκελετός) 
6) Κάθισµα Γραφείου τροχήλατο ………   -«-     ……….. 3 
7) Κάθισµα Επισκέπτη µε µπράτσα …….   -«-     ……….. 2 
8) Τράπεζα Συµβουλίου 2,40 Χ 1,20 …      -«- …………   1 (µεταλλικός σκελετός) 
9) Καναπές 3ων θέσεων   ……………..      –«- …………    1 
                                                                      ΣΥΝΟΛΟ:    26 τεµάχια 
Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και θα πληρωθεί από τον Φορέα     073    ΚΑΕ  1711 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 770 
 

Σε αυτό το σηµείο αποχώρησαν από την αίθουσα οι κύριοι Ζιώγας και Παρχαρίδης 
ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση δαπάνης για επέκταση συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης µε υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων 
και εγκρίσεων δαπανών, ΠΕ Φθιώτιδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3884/22-9-11σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού προς 
την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία OPEN TECHNOLOGY SERVICES  Α Ε  την επέκταση του συστήµατος λογιστικής και 
οικονοµικής διαχείρισης της O T S,  µε υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων και εγκρίσεων δαπανών και στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας.  Το κόστος της συγκεκριµένης δαπάνης, σύµφωνα µε την από 28/6/2011 προσφορά της εταιρείας O T S, ανέρχεται στο ποσό 
των 16.851,00 € και θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073  ΚΑΕ  1723. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 771 
 

ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση αγοράς για τις ανάγκες της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης και του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 
Φθιώτιδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το από 19-9-20111 σχετικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ Φθιώτιδας 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την αγορά: 
α. ∆ύο (2)  Η/Υ προκειµένου να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες λόγω παλαιότητας, για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη µε 
τις παρακάτω προδιαγραφές  
Επεξεργαστής INTEL CORE I3-2100 3.1GHz 
Μνήµη DDR3 2GB 1333MH 
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∆ίσκος  500GB SATA3 
Οπτικό Μέσο DVD-RW 22X SATA  
Κάρτα Γραφικών on board 
Πληκτρολόγιο, Mouse  
Λειτουργικό MS Win 7 Pro 
Οθόνη 19” LED  
και εκτιµώµενο κόστος µε Φ.Π.Α. 23% 550 € ο καθένας,  Κοινός Φορέας 073, ΚΑΕ 1723 
β. Ενός (1) κλιµατιστικού 18.000 BTU εκτιµώµενου κόστους 1.000€ προκειµένου να τοποθετηθεί στην αίθουσα που συνεδριάζει η Επιτροπή. 
Επειδή πολλές φορές παρίστανται αρκετοί πολίτες η τοποθέτηση του κρίνεται απολύτως αναγκαία, Κοινός Φορέας 073, ΚΑΕ 1712. 
γ. Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής πρέπει να τοποθετηθεί µικρή µικροφωνική εγκατάσταση που θα αποτελείται από 2 
µικρόφωνα µε τις επιτραπέζιες βάσεις τους, 2 ηχεία, και έναν ενισχυτή, µε εκτιµώµενο κόστος 550€ .Τούτο κρίνεται αναγκαίο γιατί µε την 
παρουσία εντός της αιθούσης 60-70 πολιτών είναι αρκετά δύσκολο η Επιτροπή να συνεδριάσει απρόσκοπτα, Κοινός Φορέας 073, ΚΑΕ 
1793. 
δ. ∆εκαπέντε (15) καθισµάτων προκειµένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες που παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις, Κοινός Φορέας 073, 
ΚΑΕ 1711.  
ε. ∆ύο (2) µηχανηµάτων ψυκτικών νερού RAINBOW µε εκτιµώµενο κόστος  
10,80€ Χ50=540€ για φιάλες το χρόνο και 38€Χ4=152€ το χρόνο για αλλαγή φίλτρου, το ένα για την αίθουσα που συνεδριάζει η Επιτροπή 
και το άλλο για τις ανάγκες των γραφείων του ορόφου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κοινός Φορέας 073, ΚΑΕ 1699.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 772 
 

ΘΕΜΑ 29ο:  Απ΄ ευθείας ανάθεση έργου : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ∆.∆ .ΠΥΡΓΟΥ ∆.ΥΠΑΤΗΣ» Π/Υ: 
5.800,00 € µε Φ.Π.Α., ΠΕ Φθιώτιδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 78665/9336/22-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

1.  Την έγκριση των τευχών της µελέτης. 
2.  Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ» η οποία έχει την 

δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 773 

 
ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ∆.∆. Ν. ΚΡΙΚΕΛΟΥ», Αναδόχου  ΜΑΪΣΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΠΕ 
Φθιώτιδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 77108/9180/19-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση του  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα,  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ∆.∆. Ν. ΚΡΙΚΕΛΟΥ»,  συνολικής  
δαπάνης  79.784,28  ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α   δηλαδή   επί πλέον  σε σχέση µε  το  ποσόν  του 1ου ΑΠΕ κατά 402,76 ευρώ , που οφείλεται στη 
µείωση της δαπάνης των απροβλέπτων και στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης , όπως φαίνεται στον 2ο Α.Π.Ε του  έργου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 774 
 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ. του έργου  «ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΛΑΜΙΑΣ»,Αναδόχου  
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ, ΠΕ Φθιώτιδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 76493/9091/22-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση των εργασιών του  1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου, όπως αυτός συντάχθηκε 
από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για συνολικό ποσό   5.186.383,12  ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α.,  δηλαδή   επί πλέον  κατά 84.331,44 ευρώ σε σχέση µε 
το ποσό της σύµβασης οφειλόµενη αποκλειστικά και µόνο στην αλλαγή συντελεστή Φ.Π.Α. από 21% σε 23%. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 775 
 

ΘΕΜΑ 32ο:  ∆ιαβίβαση  του πρακτικού της δηµοπρασίας του έργου :  “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ“, ΠΕ 
Φθιώτιδας  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 76697/9102/22-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την κατακύρωση του διαγωνισµού στον τελευταίο µειοδότη  ‘’ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ’’  που προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση    
πενήντα έξι και εβδοµήντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (56,74 %). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 776 
 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση δαπάνης για επέκταση συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης  µε υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων 
και εγκρίσεων δαπανών, ΠΕ Φωκίδας    

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 78838/2840/22-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού/ Οικονοµικού ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

Την επέκταση του συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης της O T S, µε υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων και 
εγκρίσεων δαπανών και στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας . Το κόστος της συγκεκριµένης δαπάνης, σύµφωνα µε την από 28/6/2011 
προσφορά της εταιρείας O T S ανέρχεται στο ποσό των 7.798,00€ και θα πληρωθεί από τον Φορέα 073 ΚΑΕ 1723 κ 0879.     

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 777 
 

ΘΕΜΑ 34ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΑ Τ∆ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΟΣ 
αποφ.123/πρ.6/16-3-11)  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 284/24-2-11 σχετικό έγγραφο (µε τα συνηµµένα του) της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας και το αριθµ.17/18-7-11 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 18 περί ακύρωσης της 
αριθµ.123/πρ.6/16-3-11 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει οµόφωνα 
1. ∆έχεται την  η ένσταση της εταιρείας «ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.», καθώς θεωρεί ότι  τα προσκοµισθέντα στη δηµοπρασία 

αποδεικτικά έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις, ήτοι: 
(α) η υπ. αριθµ 30958/2010/15-10-2010, 30958/2010/15-10-2010, 14582/2010/22-10-2010 και 45533/2010/20-10-2010 

πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και η  υπ. αριθµ. ΕΜ 22872/2010/14-9-2010 βεβαίωση της Νοµαρχίας Αθηνών  
(β)  η υπ. αριθµ. 8597-2/21-10-2010 αντίγραφο ποινικού µητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών  
(γ) η από 1-12-2010 υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία στο όρο δ περιλαµβάνεται 

ρητή δήλωση ότι «η εταιρεία δεν εµπίπτει σε περιπτώσεις αποκλεισµού από συµµετοχή σε δηµοπρασίες δηµοσίως έργων 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία»  

(  δ) η από 1-12-2010 υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία περιλαµβάνεται η δήλωση 
«∆ηλώνω ότι το ύψος  των ανεκτέλεστων συµβάσεων ∆ηµοσίων έργων που οφείλει να εκτελέσει η ως άνω εταιρεία είναι 
ΜΗ∆ΕΝ»  

                 
καλύπτει τις απαιτήσεις  της παραγράφου 23.2.2 α της διακήρυξης . 

 
          2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας του έργου µε τίτλο  «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΑ Τ.∆. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» στην 
εταιρεία «ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ Α.Τ.Ε» µε   ποσοστό µέσης τεκµαρτής έκπτωσης  τριάντα οκτώ τοις εκατό (38,09 %). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 778 

 
ΘΕΜΑ 35ο:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.∆.  ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ ∆. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», Π.Ε. 
Φωκίδας (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΟΣ αποφ.328/πρ. 12/20-5-11) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 18434/646/15-4-11 σχετικό έγγραφο (µε τα συνηµµένα του) 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας και το αριθµ.29/18-7-11 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 18 περί ακύρωση της αριθµ. 
328/πρ. 12/20-5-11 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. ∆έχεται την ένσταση της «ΞΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕ»   

(α) σε ότι αφορά τον αποκλεισµό της από τον  διαγωνισµό, θεωρώντας ότι οι λόγοι αποκλεισµού είναι επουσιώδεις 
και αναφέρονται στον τύπο υποβολής των δικαιολογητικών, ενώ επί της ουσίας παρέχονται όλα ζητούµενα στοιχεία προς 
κρίση από την επιτροπή διαγωνισµού, και   

β) σε ότι αφορά τον αποκλεισµό της εταιρείας «ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΤΕ» για τον λόγο ότι η συγκεκριµένη εταιρεία έχει παραλείψει 
να προσκοµίσει το προβλεπόµενο από την διακήρυξη πιστοποιητικό της εποπτεύουσας αρχής (κατά τον Κ.Ν.2190/1920), µε 
το οποίο να πιστοποιείται η ονοµαστικοποίηση των µετοχών της. 

2.    Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση «ΞΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕ» µε   
ποσοστό µέσης τεκµαρτής έκπτωσης  τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34,00 %). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 779 

 
ΘΕΜΑ 36ο:  Ενηµερωτική Συζήτηση περί κατάρτισης προϋπολογισµού  ΠΣΕ οικονοµικού έτους 2012   
  Ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε  την πορεία κατάρτισης του προϋπολογισµού της ΠΣΕ για το 2012, καθώς και τη 
διαδικασία κατάρτισής του σύµφωνα µε τις νέες οδηγίες. Ο ∆ντης Οικονοµικού ΠΣΕ κ.Καρπέτας Ευάγγελος έδωσε τις σχετικές 
διευκρινήσεις και  η επιτροπή περιµένει  την έγκριση του από την Εκτελεστική Επιτροπή. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 780 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το από 26/9/2011 σχετικό έγγραφό  του προς την Επιτροπή, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

Κατά πλειοψηφία 
την χρήση κινητών τηλεφώνων στα υπηρεσιακά στελέχη ως εξής: 

� Γενικοί ∆ιευθυντές Περιφέρειας, µέχρι 100€ µηνιαίως 
� Προϊστάµενοι ∆/νσεων στην έδρα της Περιφέρειας 

Σε τρείς (3) Προϊσταµένους ∆/νσεων που θα οριστούν από τον Περιφερειάρχη,  µέχρι 80€ µηνιαίως 
� Προϊστάµενοι ∆/νσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Σε δύο (2) Προϊσταµένους που θα οριστούν από τον Αντιπεριφερειάρχη κάθε Π.Ε. , µέχρι 80€ µηνιαίως. 
� Προϊστάµενοι Πολιτικής Προστασίας ή όπου δεν έχουν οριστεί Προϊστάµενοι, στους ασκούντες αρµοδιότητες υπευθύνων 

Πολιτικής Προστασίας, µία σύνδεση κινητής τηλεφωνίας στην έδρα της Περιφέρειας και από µία σύνδεση σε κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, µέχρι 80€ µηνιαίως 

Η απόφαση να ισχύει από 1/9/2011. 
        ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η απόφαση που πήρε η Οικονοµική Επιτροπή στην συνεδρίασή της στις 13 Ιουλίου 2011, σύµφωνα µε 
την σχετική εισήγηση για την χρήση κινητών τηλεφώνων από τα πολιτικά πρόσωπα, ισχύει όπως αποφασίστηκε ανεξάρτητα από 
αντιστοιχίες των σηµερινών στελεχών µε τους προηγούµενους των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.  Αυτό είναι άλλωστε το πνεύµα του 
σχετικού εγγράφου του Υπουργού ΥΠΕΣΑΗ∆, που προβλέπει να οριστεί ανώτατο όριο κόστους της τηλεφωνικής σύνδεσης, γεγονός που 
προβλέπεται και στις δύο αποφάσεις. 

Ο κος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο καθώς θεωρεί ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων πρέπει να γίνεται µόνο από τους 
Προϊστάµενους Πολιτικής Προστασίας και τους υπευθύνους του µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 781 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Παράθεση δείπνου στους καλεσµένους στην έναρξη του 5ου Φεστιβάλ Ντοκυµαντέρ, ΠΕ Εύβοιας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ.1057/26-9-11 σχετικό έγγραφο του γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
Κατά πλειοψηφία 

την έγκριση ποσού των 2.500 € προκειµένου να παρατεθεί δείπνο στους καλεσµένους για την έναρξη του 5ου Φεστιβάλ 
Ντοκυµαντέρ, ΠΕ Εύβοιας. Σηµειώνεται ότι από το παραπάνω ποσό θα χρησιµοποιηθεί το αναγκαίο ποσό που θα προκύψει κυρίως 
από τον αριθµό των συµµετεχόντων.      

Ο κος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο καθώς θεωρεί ότι η εν λόγω δαπάνη πρέπει να βαρύνει τον προϋπολογισµό του 
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Υπουργείου Πολιτισµού και όχι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.     
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 782 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Απ΄ευθείας ανάθεση της εργασίας (παροχή υπηρεσίας) «Έλεγχος και πιστοποίηση της Απογραφής των πάσης 
φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιµων χρηµατικών µέσων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας»,  προϋπολογισµού 16.500 €, πλέον ΦΠΑ 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3903/26-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

Την απ΄ευθείας ανάθεση της εργασίας (παροχή υπηρεσίας) «Έλεγχος και πιστοποίηση της Απογραφής των πάσης φύσεως 
περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιµων χρηµατικών µέσων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», προϋπολογισµού 16.500 €, χωρίς τον ΦΠΑ, στην εταιρεία συµβούλων «Grant Thornton Α.Ε.», που έχει την δυνατότητα για 
έντεχνη και έγκαιρη υλοποίησή της. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 783 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 
ΚΑΝΑΛΙΩΝ» αναδόχου «ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.Ε – ΕΡΚΑΤ Α.Ε»   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 76443/1066/27-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

Την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου του θέµατος. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 784 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Χορήγηση Εφάπαξ Βοηθήµατος, στον πρώην υπάλληλο  της Ν.Α. Φθιώτιδας κ. Ευαγγελίου Μιχαήλ  του Γεωργίου 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3152/30-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την καταβολή του ποσού των τριάντα τριών  χιλιάδων πενήντα οχτώ  ευρώ και δέκα  τριών  λεπτών   «  33.058,13  €» ως «εφάπαξ 
βοήθηµα» στον δικαιούχο κ. Ευαγγελίου  Μιχαήλ του Γεωργίου. Υπολογισµός του εφάπαξ βοηθήµατος, σύµφωνα µε τα αρ. 21 και 22 του 
Ν. 3232/04 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 785 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: «Έγκριση δαπάνης διοργάνωσης Ηµερίδων» 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 511/26-9-11 σχετικό έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Αγροτικής 

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

αποφασίζει οµόφωνα 

Την έγκριση δαπάνης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για τη διοργάνωση δύο Ηµερίδων στον ∆οµοκό 
και τον Ορχοµενό. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 01291 ΚΑΕ 0844 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 786 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση µετακίνησης Αντιπεριφερειάρχου Φωκίδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το από 28-9-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Υγείας & Κοινωνικής 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
την έγκριση µετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχου Φωκίδας στις 3 Οκτώβρη στην Αθήνα. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 787 
 

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

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     

Αθ. Μπουραντάς                  Γκικόπουλος Γεώργιος  Λύτρα ∆ήµητρα                                
  
 

Ζιώγας Γεώργιος 
 

Παρχαρίδης Παναγιώτης  
 
 

Πισχίνας Ανέστης 
 
 

Σκλαπάνης Ταξιάρχης 
 

 
Τουσιάδης Θωµάς 
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