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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 4ης Νοεμβρίου  2011ΤΗΣ 4ης Νοεμβρίου  2011

         Αριθμός Πρακτικού 29         Αριθμός Πρακτικού 29

                        Στη Λαμία και στα γραφεία  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Λαμία, Πλατεία Ελευθερίας, 1ος όροφος), σήμερα 

4 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή 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 1203/1-11-2011 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 28/24-10-2011 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

ΘΕΜΑ 2ο:  Αποστολή δικογράφου, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 3ο: Αποστολή δικογράφου, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 4ο:  Αποστολή δικογράφου, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του  Λαογραφικού και Πολιτιστικού 

Συλλόγου Λιβαδειάς <<ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ>> Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 6ο: Διαβίβαση διαταγών πληρωμής που αφορούν την Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των όρων της συνημ. διακήρυξης ανοικτού τακτικού διαγωνισμού   ανάδειξης μειοδότη για τον  

καθαρισμό των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ  Εύβοιας του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκ/σης

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού  Επαναληπτικής  Διακήρυξης   Επιτροπής αξιολόγησης  διαγωνισμών  προμήθειας 

υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 9ο: Έκδοση ΧΕΠ Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 10ο: Ανάθεση της μελέτης "Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ιστιαίας Ν. Εύβοιας"  

ΘΕΜΑ 11ο: Ανάθεση της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ελυμνίων Ν. Εύβοιας»

ΘΕΜΑ 12ο:  Εκδίκαση  ενστάσεων  και  έγκριση  αποτελέσματος  δημοπρασίας  του  έργου  «ΑΓ.  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ)», Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα για παράταση προθεσμίας στο έργο «Ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας»

ΘΕΜΑ 14ο: Δημοπράτηση έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ 

ΟΔΟ ΛΑΜΙΑ- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 15ο: Δημοπράτηση με Πρόχειρο Διαγωνισμό του  έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 16ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙ –  ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ », Π.Ε. 

Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ  17ο: Διαβίβαση  της   2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  του  έργου  :  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΔΡΟΜΟΥ  Κ.ΤΙΘΟΡΕΑΣ- 

ΕΛΑΤΕΙΑΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας   

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ »  Π.Ε. Φθιώτιδας   

ΘΕΜΑ 19ο: Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Π.Σ.Ε. περί ενστάσεως της εταιρείας ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πίστωσης για τη διενέργεια Ημερίδων

ΘΕΜΑ 21ο: Μονομερής λύση  μίσθωσης, Π.Ε. Φωκίδας
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ΘΕΜΑ 22ο:  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ 

ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΑΡΑΘΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ» Π.Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Δαπάνης για έκδοση Απόφασης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) Π.Ε. 

Ευρυτανίας

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν

1. κ. Μπουραντάς Αθανάσιος , ως  Πρόεδρος 

2. κ. Zιώγας Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό μέλος

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

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

5. κ. Σκλαπάνης Ταξιάρχης, Π.Σ. τακτικό μέλος

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

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

Από  τη  συνεδρίαση  ,  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα,  απουσίασαν  τα  τακτικά  μέλη,  Γκικόπουλος  Γεώργιος, 

Λατσούδης Αθανάσιος και Λετώνης Ιωάννης.

Στην  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  η  Λύτρα  Δήμητρα,  υπάλληλος  της  Περιφέρειας  Στ.  Ελλάδας,  κλάδου  ΠΕ 

Οικονομικού  με  βαθμό  Β΄,  που  ορίσθηκε  γραμματέας  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  78858/2669/22-9-11, 

απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα  να συζητήσει το παρακάτω έκτακτα θέματα:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διαγωνισμού του  υπ αριθμ.  2/02-

11-2011  πρακτικού  της  Επιτροπής  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  φυτοπροστατευτικών  σκευασμάτων  που  θα 

χρησιμοποιηθούν  για  το   δολωματικό  ψεκασμό  ελαιοδένδρων  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  συλλογικής 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στη Π.Ε.  Φθιώτιδας  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:  Έγκριση Πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού έργου: ΄΄  Αποκατάσταση 

βλαβών στον οδικό άξονα Αγία Τριάδα - Δομιανοί΄΄  ΠΕ Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΠΑΡΑΚΟΡΕΜΑ & 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΑΥΡΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ”. ΠΕ Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ 

ΣΠΑΡΑΚΟΡΕΜΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χ(ΡΟΥ ΜΑΥΡΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ”. ΠΕ Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση  Διάθεσης Πίστωσης για   συμμετοχή σε  πολιτιστικές εκδηλώσεις  της Περιφέρειας 

Στερεάς  Ελλάδας  –Περιφερειακή  Ενότητα  Εύβοιας   με  τον  Ιερό  Ναό  Παμμεγίστων  Ταξιαρχών  Χαλκίδας  που θα 

βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο  Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για τη προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

και Συναφών Συσκευών (εκτυπωτών scanners κλπ ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Ορισμός Δικηγόρου Π.Ε. Ευρυτανίας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  8ο:  Εισήγηση για:  (α)  Έγκριση   του  από 3-10-2011 πρακτικού  της  άγονης  Α΄  επαναληπτικής  

δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου :«ΟΔΟΣ 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  (β) Καθορισμό του τρόπου 

διενέργειας της επόμενης  δημοπράτησης του έργου. (γ) Ορισμό  της Υπηρεσίας πού θα διενεργήσει τον εν λόγω 

διαγωνισμό.

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  9ο:  α)  Ματαίωση  διάλυσης  της  Σύμβασης  β)  έγκριση  7ου ΑΠΕ  και  γ)  χορήγηση  παράτασης 

προθεσμίας του έργου: «ΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ – ΚΑΣΤΡΙΏΤΙΣΣΑΣ», ΠΕ Φωκίδας
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση  όρων προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια άλατος (χύμα) για 

την χειμερινή περίοδο 2011-2012, ΠΕ Φωκίδας

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  11ο:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΕΡΓΟΥ  :  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΟΥ  ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  –  ΓΙΑΛΤΡΑ  –  ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ), ΠΕ Εύβοιας

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ΠΕ Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών 

του Περιφερειακού Συμβουλίου  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο: Έγκριση δαπάνης μεταφοράς εξοπλισμού και αρχείων υπηρεσιών   της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας στη Φθιώτιδα

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 15ο: Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 16ο: Έγκριση  του αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του κόστους των συμβάσεων παρατάσεως 

για  τη  μεταφορά μαθητών της  πρωτοβάθμιας  και  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης από την Περιφέρεια  Στερεάς  

Ελλάδας και έγκριση  νέων δρομολογίων, για τη μεταφορά μαθητών  από 1-9-2011 έως την ολοκλήρωση των εξελίξει  

διαγωνισμών από τους δήμους και  το αργότερο μέχρι  31-12-2011»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 912

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 28/24-10-2011 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 28/24-10-2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 913
ΘΕΜΑ 2ο:  Αποστολή δικογράφου, ΠΕ Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό,  έχοντας υπόψη τα υπ’  αριθμ.  4719/25 -10-11 σχετικό έγγραφο της 

Δ/νσης Διοικητικού/ 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 Θηβών κ.  Κωνσταντίνος  Βόλης (οδ.  Επαμεινώνδα 8 Τ.Κ.32200) προκειμένου να 

εκπροσωπήσει  τα συμφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με την από 5-9-2011 και  με αριθμό 

Β.Α.Β. 666/9-9-2011 του Εφετείου Αθηνών, αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των:1) Δημητρίου Βυλλιώτη  

του  Ηλία,  κατοίκου  Νεοχωρακίου,2)  Αχιλλέα  Παπαθανασίου,  κατοίκου  Καλλιθέας,3)  Γεωργίου  Σκουρτανιώτη  του 

Αθανασίου, κατοίκου Καλλιθέας, 4) Κωνσταντίνου Μιχαλάκη του Ανδρέα, κατοίκου Καλλιθέας, 5) Γεωργίου Ταχταρά 

του  Δημητρίου,  κατοίκου  Καλλιθέας,6)  Βασιλικής  Σκουρτανιώτη  του  Μιχαήλ,  κατοίκου  Καλλιθέας,7)  Στεφάνου 

Σκουρτανιώτη του Αλεξάνδρου, κατοίκου Καλλιθέας,8) Ιωάννη Κολιογεώργη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλλιθέας,  

9)  Αθανασίου  Δαδιώτη  του  Βασιλείου,  κατοίκου  Καλλιθέας,  10)  Δημητρίου  Κανιάρη  του  Παναγιώτη,  κατοίκου 

Καλλιθέας, κ.λ.π., κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, με την οποία ορίζεται δικάσιμος  στις  7-2- 

2012, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 914

ΘΕΜΑ 3ο: Αποστολή δικογράφου, Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό,  έχοντας υπόψη τα υπ’  αριθμ.  4801/31 -10-11 σχετικό έγγραφο της 

Δ/νσης Διοικητικού/ Οικονομικού ΠΕ Βοιωτίας 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

να  ορισθεί  ο  Δικηγόρος  Θηβών  κ.  Μιχάλης   Λύγγος  (οδ.  Επαμεινώνδα  38  Τ.Κ.32200)  προκειμένου  να 

εκπροσωπήσει τα συμφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με την από  3-6-2011, ενώπιον του  

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών, αίτηση των: 1) Παναγιώτη Μελισσάρη του Αναστασίου, ως επικαρπωτή και 2) 

Νικολάου Μελισσάρη του Παναγιώτη, ως Ψιλού κυρίου, με αριθμούς κτηματολογικού πίνακα 221, 225 και 227, κατά 

της  πρώην Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και  ήδη  «Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδος,  Περιφερειακή Ενότητα 

Βοιωτίας», με την οποία ορίζεται δικάσιμος στις 17-11-2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ενώπιον του ως  

άνω δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 915
ΘΕΜΑ 4ο:  Αποστολή δικογράφου, Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό,  έχοντας υπόψη τα υπ’  αριθμ.  4718/25 -10-11 σχετικό έγγραφο της 

Δ/νσης Διοικητικού/ 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 Θηβών κ.  Κωνσταντίνος  Βόλης (οδ.  Επαμεινώνδα 8 Τ.Κ.32200) προκειμένου να 

εκπροσωπήσει τα συμφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με την  από 3-10-2011 και με αριθμό 

Β.Α.Β. 745/6-10-2011 του Εφετείου Αθηνών, αίτηση (συμπληρωματική) καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των: 1)  

Δημητρίου Βυλλιώτη του Ηλία, κατοίκου Νεοχωρακίου, 2) Δημητρίου Κανιάρη του Παναγιώτη, κατοίκου Καλλιθέας, 3) 

Αθανασίας Κοτσίφη του Αριστείδη, κατοίκου Ασωπίας, 4α) Δημητρίου Βρούβα του Νικολάου, κατοίκου Καλλιθέας και  

4β) Αθανασίου Βρούβα του Νικολάου, κατοίκου Καλλιθέας,    κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, 

με  την  οποία  ορίζεται  δικάσιμος   στις7-2-  2012,ως  και  σε  κάθε  μετ’  αναβολή  δικάσιμο  ενώπιον  του  ως  άνω  

δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 916

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του  Λαογραφικού και Πολιτιστικού 

Συλλόγου Λιβαδειάς <<ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ>> Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.  2185 /1 -11-11 σχετικό έγγραφο της 

Δ/νσης Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
την  έγκριση  της  συμμετοχής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας-  Περιφερειακή  Ενότητα  Βοιωτίας  στην 

εκδήλωση  που  διοργανώνει  ο  Λαογραφικός  και  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Λιβαδειάς  <<ΤΟ  ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ»  και  την 

πραγματοποίηση δαπάνης 1.000,00 € (μαζί με το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος ΔΕ-

ΚΑΠ έτους 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».

Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 2.800,00 €  και η Περιφερειακή Ενότητα 

Βοιωτίας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη:

1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ  1.000,00  €
Ο κος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 917

ΘΕΜΑ 6ο: Διαβίβαση διαταγών πληρωμής που αφορούν την Π.Ε. Εύβοιας
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ91391/490/25 -10-11 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  Διαταγών  Πληρωμής:  α)της  με  αριθμό  1033/2011  Διαταγής  

πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (επιδόθηκε μετά επιταγής προς πληρωμή την 13/10/2011), β)της 

με αριθμό 968/2011 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (επιδόθηκε την 24/10/2011 μετά επιταγής προς 

πληρωμή), γ)της με αριθμό 969/2011 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (επιδόθηκε την 24/10/2011 

μετά  επιταγής  προς  πληρωμή),  δ)της  με  αριθμό  973/2011  Διαταγής  Πληρωμής  του  Ειρηνοδικείου  Χαλκίδας 

(επιδόθηκε  την  24/10/2011 μετά  επιταγής  προς  πληρωμή),   ε)της  με  αριθμό  939/2011 Διαταγής  Πληρωμής  του 

Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (επιδόθηκε την 25/10/2011 μετά επιταγής προς πληρωμή) και στ)της με αριθμό 1085/2011 

Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (επιδόθηκε την 27/10/2011 μετά επιταγής προς πληρωμή).

 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 918

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των όρων της συνημ. διακήρυξης ανοικτού τακτικού διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για τον 

καθαρισμό των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ  Εύβοιας του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκ/σης

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 53106/4258/28-7-2011 σχετικό έγγραφο 

της Δ/νσης Διοικητικού/Οικονομικού ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

την έγκριση των όρων της συνημμένης διακήρυξης διενέργειας ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ  Εύβοιας του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκ/σης»

H προυπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

για το οικ έτος 2012στο φορέα 073 ΚΑΕ 0875.

Ο κος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 919

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού  Επιτροπής αξιολόγησης  διαγωνισμού  προμήθειας  υγρών καυσίμων για την κάλυψη  

των αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 94129/6196 /1-11-2011 σχετικό έγγραφο 

της Δ/νσης Διοικητικού/Οικονομικού ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
α.)την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής που διεξήγαγε τον επαναληπτικό διαγωνισμό της προμήθειας υγρών 

καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε.Εύβοιας

β.)την απευθείας ανάθεση με έκπτωση της προμήθειας Υγρών Καυσίμων σύμφωνα με το  Ν. 2286/1995 άρθρο2§ 

13β.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 920
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ΘΕΜΑ 9ο: ΈΚΔΟΣΗ ΧΕΠ Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 93878/6188/1-11-2011 σχετικό έγγραφο 

της Δ/νσης Διοικητικού/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 έκδοση ΧΕΠ ποσού 1.200,00€ σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με ΦΟΡΕΑ 02073 και ΚΑΕ 

0824 στο όνομα της Αγγελικής Καστρινάκη υπαλλήλου με Α’ βαθμό του τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης για την πληρωμή 

δαπάνης κινητού τηλεφώνου Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας κ. Αθανάσιου Μπουραντά.

           Η αρχική απόφαση εκδόσεως ΧΕΠ με την 24 / 14-9-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα της  

Βασιλικής Αντωνίου απεδόθη λόγω συνταξιοδοτήσεως.

        Η προθεσμία απόδοσης μέχρι 31 / 12/ 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 921

ΘΕΜΑ 10ο: Ανάθεση της μελέτης "Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ιστιαίας Ν. Εύβοιας"  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό,  έχοντας υπόψη τα υπ’  αριθμ.  65654/7 -10-11 σχετικό έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την ανάθεση της μελέτης στην μελετητική ομάδα "Γαία Α.Ε. – Χονδρός Σταύρος και Συνεργάτες – Delco Ε.Π.Ε.", που 

κατέθεσαν την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 922

ΘΕΜΑ 11ο: Ανάθεση της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ελυμνίων Ν. Εύβοιας»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό,  έχοντας υπόψη τα υπ’  αριθμ.  6505/21 -10-11 σχετικό έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την ανάθεση της μελέτης στην μελετητική ομάδα PLAS ΕΠΕ Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ – Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ – 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»,που κατέθεσαν την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 923

ΘΕΜΑ 12ο:  Εκδίκαση  ενστάσεων  και  έγκριση  αποτελέσματος  δημοπρασίας  του  έργου  «ΑΓ.  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ)», Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό,  έχοντας υπόψη τα υπ’  αριθμ.  6536/21 -10-11 σχετικό έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1. την απόρριψη της ένστασης στο σύνολό της, ως αβάσιμης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της 

επιτροπής διαγωνισμού

2.  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  του  ανωτέρω  έργου  στην  εργοληπτική  επιχείρηση 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, που προσέφερε έκπτωση 43,01%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 924

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα για παράταση προθεσμίας στο έργο «Ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 87320/1566/26 -10-11 σχετικό έγγραφο  της 

Δ/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 ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος για επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να προσκομισθούν συμπληρωματικά στοιχεία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 925

ΘΕΜΑ 14ο: Δημοπράτηση έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ 

ΟΔΟ ΛΑΜΙΑ- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 93520/10763/31 -10-11 σχετικό έγγραφο 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του  

παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Την έγκριση της δημοπράτησης του έργου του θέματος 

2. Την έγκριση της διακήρυξης   και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης.

3. Τον  ορισμό  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  ΠΕ  Φθιώτιδας  ως  Αρχής  που  θα   διενεργήσει  την 

δημοπρασία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 926

ΘΕΜΑ 15ο: Δημοπράτηση με Πρόχειρο Διαγωνισμό του  έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.93576/10776 /31 -10-11 σχετικό έγγραφο 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του  

παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Την έγκριση της δημοπράτησης του έργου του θέματος με πρόχειρο διαγωνισμό

2. Την έγκριση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης.

3. Τον  ορισμό  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  ΠΕ  Φθιώτιδας  ως  Αρχής  που  θα   διενεργήσει  την 

δημοπρασία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 927
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ΘΕΜΑ 16ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙ –  ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ », Π.Ε. 

Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 46211/6228  /31 -10-11 σχετικό έγγραφο 

της Δ/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
Τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙ  - ΓΡΑΜΜΕΝΗ 

ΟΞΥΑ’’  με αναθεώρηση, κατά εκατόν ογδόντα τέσσερες  ( 184 )  ημερολογιακές  ημέρες μέχρι την  30 - 12  - 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 928

ΘΕΜΑ  17ο: Διαβίβαση  της   2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  του  έργου  :  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΔΡΟΜΟΥ  Κ.ΤΙΘΟΡΕΑΣ- 

ΕΛΑΤΕΙΑΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 93538/10766/31 -10-11 σχετικό έγγραφο 

της Δ/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 Α.Π.Ε. των εργασιών του έργου ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Κ.ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ’’ δαπάνης 

έργου 114.182,86 ευρώ με Φ.Π.Α. που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας με αύξηση σε 

σχέση  με  το  ποσό  του  συμφωνητικού  ,  κατά  4.172,26  ευρώ  η  οποία  οφείλεται  αποκλειστικά  και  μόνο  στην  

αναθεώρηση. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 929

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ »  Π.Ε. Φθιώτιδας   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 93565/10772/31 -10-11 σχετικό έγγραφο 

της Δ/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  2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  του  έργου  ,  όπως  αυτός  συντάχθηκε  από  τη  

Διευθύνουσα Υπηρεσία, για συνολικό ποσό 114.799,30 ευρώ ( εργασία και Φ.Π.Α. ) ήτοι με επί πλέον δαπάνη κατά 

2.813,92 € σε σχέση με το ποσό της σύμβασης που οφείλεται  αποκλειστικά και  μόνο στην οριστική δαπάνη της  

αναθεώρησης , όπως προέκυψε μετά την έκδοση των οριστικών συντελεστών όπως επίσης και  στον Φ.Π.Α. που 

αναλογεί στη δαπάνη αυτή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 930

ΘΕΜΑ 19ο: Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Π.Σ.Ε. περί ενστάσεως της εταιρείας ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τo υπ’ αριθμ.82832/368/17 -10-11 σχετικό έγγραφο της Νομικής 

Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, σχετικά με την από 30-06-2011 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης 

ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ κατά του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο: 
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‘Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης’ που αφορούσε την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της εργοληπτικής 

επιχείρησης Ν.ΣΚΕΥΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.  να  γίνει  δεκτός  ο  πρώτος  λόγος  της  ένστασης  να  κριθεί  απαράδεκτη  η  προσφορά  της  προσωρινής 

μειοδότριας εταιρείας - εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Ν. ΣΚΕΥΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.» και να απορριφθούν 

οι λοιποί λόγοι. 

2.  να  κατακυρωθεί  το  αποτέλεσμα του  διαγωνισμού στον  επόμενο  μειοδότη  την  εργοληπτική  επιχείρηση 

ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 56,03% . 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 931

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πίστωσης για τη διενέργεια Ημερίδων

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 89/1-11-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση πίστωσης προκειμένου η Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας να διοργανώσει τις κάτωθι ημερίδες στους αναφερόμενους Δήμους:

1. Δήμο Αγράφων, της Π.Ε. Ευρυτανίας, ποσό: 2.500€

2. Δήμο Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας, ποσό: 2.500€  και 

3. Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, της Π.Ε. Ευβοίας, ποσό 2.500€

Το συνολικό ποσό της πίστωσης ανέρχεται στα 7.500€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 01291 ΚΑΕ 0844.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 932

ΘΕΜΑ 21ο: Μονομερής λύση  μίσθωσης, Π.Ε. Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το από 24-10-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού 

/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 μονομερή λύση  μίσθωσης του Αγροτικού Κτηνιατρείου Ευπαλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 933

ΘΕΜΑ 22ο:  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ 

ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΑΡΑΘΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ» Π.Ε. Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 93557/2743/31 -10-11 σχετικό έγγραφο  της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού στην   εργοληπτική   επιχείρηση «ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε» με 

ποσοστό  έκπτωσης  οκτώ   τοις εκατό ( 8,00 % ). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 934
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ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Δαπάνης για έκδοση Απόφασης Χρηματικού Ενταλμάτος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) Π.Ε. 

Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ3758/1-11-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης 

Διοικητικού  /Οικονομικού  ΠΕ  Ευρυτανίας  προς  την  Επιτροπή,  το  οποίο  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  του 

παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
εγκρίνει την  δαπάνη για  την έκδοση  Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια καυσίμων 

θέρμανσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ποσού 8.000,00 ευρώ (οκτώ χιλιάδων) στο όνομα 

του υπολόγου Νικολάου Παπαγεωργίου του Κων/νου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Β΄,  μονίμου υπαλλήλου της 

Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στον  Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 1512 και  ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-

12-2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 935

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια 

φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για το  δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια 

του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στη Π.Ε.  Φθιώτιδας  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19242/2-11-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
τη κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρεία BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ για την προμήθεια: 

α.) 3.670 λίτρων με τη δραστική ουσία alpha – cypermethrin 10% β/ο (SC) και τιμή 24,97€ /λίτρο πλέον Φ.Π.Α. 13% 

ήτοι συνολική δαπάνη 103.553,09 €.

β.)  2.467 λίτρων με  τη δραστική ουσία  dimethoate 40% β/ο (EC) και  τιμή 5,29 € /λίτρο πλέον Φ.Π.Α. 13% ήτοι 

συνολική δαπάνη 14.758,94 €.

αφού προσκομίσει το αργότερο εντός 20 ημερών σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά της παρ.  

2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 936

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού έργου: ΄΄ Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Αγία Τριάδα - 

Δομιανοί΄΄  ΠΕ Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 2131/2 -11-11 σχετικό έγγραφο της Δ/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
την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση 

ΧΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ η οποία προσέφερε  μέσο ποσοστό έκπτωσης δύο τοις εκατό ( 2,00 %).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 937
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΠΑΡΑΚΟΡΕΜΑ & 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΑΥΡΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ”. ΠΕ Ευρυτανίας
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 2134/2 -11-11 σχετικό έγγραφο της Δ/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
την  παράταση  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  του  έργου  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΓΕΦΥΡΑΣ  ΣΤΟ  ΣΠΑΡΑΚΟΡΕΜΑ  & 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΑΥΡΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ” αναδόχου Κ.Κατσακιώρης – Α.Κατσακιώρης & ΣΙΑ 

Ο.Ε. έως 31/12/2011. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 938

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ 

ΣΠΑΡΑΚΟΡΕΜΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χ(ΡΟΥ ΜΑΥΡΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ”. ΠΕ Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 2138/2 -11-11 σχετικό έγγραφο της Δ/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
την  έγκριση  του  παρόντα  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  με  αύξηση  του  συμβατικού  ποσού  κατά 

42.592,79€  οφειλόμενη  αποκλειστικά  και  μόνον  στην  αύξηση  του  ΦΠΑ  από  21%  σε  23%,  στην  αύξηση  της  

αναθεώρησης και  την πρόβλεψη δαπάνης για καταβολή τόκων υπερημερίας για μη έγκαιρη εξόφληση των τριών 

πρώτων πιστοποιήσεων του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 939

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση  Διάθεσης Πίστωσης για   συμμετοχή σε  πολιτιστικές εκδηλώσεις  της Περιφέρειας 

Στερεάς  Ελλάδας  –Περιφερειακή  Ενότητα  Εύβοιας   με  τον  Ιερό  Ναό  Παμμεγίστων  Ταξιαρχών  Χαλκίδας  που θα 

βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο  Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη το υπ’  αριθμ.  1188/2  -11-11  σχετικό  έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας  ς  προς την Επιτροπή,  το  οποίο  και  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας- στην   Πολιτιστική 

εκδήλωση που διοργανώνει  ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών την Κυριακή  6-Νοεμβρίου   2011  στην  Χαλκίδα  

και ώρα 18.00 για την πραγματοποίηση  συναυλίας με εκκλησιαστικούς  ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια » .

Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 5.000,00€ στο οποίο  Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας 

θα καλύψει την  παρακάτω δαπάνη 

1. 

Μέρος του κόστους για   αφίσες, προσκλήσεις  , φακέλους, 

δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα   . 1500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 1500,00€

Ο κος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 940
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για τη προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

και Συναφών Συσκευών (εκτυπωτών, scanners κλπ ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 4505/2 -11-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης 

Οικονομικού προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
τη συνέχεια του διαγωνισμού και με τις δύο εταιρίες,

•ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS Κ ΜΑΝΤΕΣ Δ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.

•MICROLAND COMPUTERS Ν. ΧΑΛΑΤΣΗΣ-Γ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ Ο.Ε.

στο  επόμενο  στάδιο  δηλαδή  του  ανοίγματος  των  τεχνικών  προσφορών  και  την  ενίσχυση  της  επιτροπής 

διαγωνισμού με επιπλέον δύο άτομα από την Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ/κης Διακυβέρνησης: τον κο Γαλάνη Δημήτριο και 

την κα Γιαννούλα Αθανασία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 941

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Ορισμός Δικηγόρου Π.Ε. Ευρυτανίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 2148/3 -11-11 σχετικό έγγραφο της Δ/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
τον ορισμό του δικηγόρου κ. Γαλανού Αθανασίου του Δημητρίου για να εκπροσωπήσει τους κ. Τάκη Γεώργιο και  

Σοφρώνη  Σπυρίδων,  υπαλλήλους  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ευρυτανίας  καθώς  και  τον  πρώην  Νομάρχη 

Ευρυτανίας κ. Κοντογεώργο Κων/νο στην ποινική δίκη ενώπιον του Εφετείου Λαμίας που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 

2011 και σε τυχόν αναβολή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 942

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  8ο:  Εισήγηση για:  (α)  Έγκριση   του  από 3-10-2011 πρακτικού  της  άγονης  Α΄  επαναληπτικής  

δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου :«ΟΔΟΣ 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  (β) Καθορισμό του τρόπου 

διενέργειας της επόμενης  δημοπράτησης του έργου. (γ) Ορισμό  της Υπηρεσίας πού θα διενεργήσει τον εν λόγω 

διαγωνισμό, ΠΕ Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3996/3 -11-11 σχετικό έγγραφο της Δ/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
Α.) Την έγκριση  του από 3-10-2011 πρακτικού της Α΄ επαναληπτικής  δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου 

«ΟΔΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 

και   προϋπολογισμού  6.540.000,00 € με ΦΠΑ πού απέβη άγονη, 

Β.) Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων 

σύμφωνα με το άρθρο 28, 125 και  135 του Ν.3669/08, τις παραγράφους 4 και  5 της εγκυκλίου Ε16/30-5-07 του 
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Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του άρθρου 31 παράγραφος 1α της οδηγίας 2004/18 της Ε.Ε. δεδομένου ότι το παρόν έργο λόγω 

προϋπολογισμού εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου που κατισχύει του εθνικού δικαίου.

Γ.) Τον ορισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον εν λόγω διαγωνισμό.

Δ.) Ορίζει επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού την ίδια που διεξήγαγε τις προηγούμενες δημοπρασίες.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 943

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  9ο:  α)  Ματαίωση  διάλυσης  της  Σύμβασης  β)  έγκριση  7ου ΑΠΕ  και  γ)  χορήγηση  παράτασης 

προθεσμίας του έργου: «ΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ – ΚΑΣΤΡΙΏΤΙΣΣΑΣ», ΠΕ Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 95253/2786/3 -11-11 σχετικό έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Την έγκριση ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης

2. Την έγκριση αποζημίωσης θετικών ζημιών – τόκων υπερημερίας – επισκευών οδοστρώματος, που κλείνει στο 

ποσό των  557.000,00 € 

3.   Την έγκριση του 7ου Α.Π.Ε. που κλείνει στο ποσό των 7.861.546,58 € 

4.   Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-12-2011

σύμφωνα  με  την  υπ’άριθμ.  95257/2788/3-11-2011εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων 

Π.Ε.Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 944
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση  όρων προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια άλατος (χύμα) για 

την χειμερινή περίοδο 2011-2012, ΠΕ Φωκίδας

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  από  3  -11-11  σχετικό  έγγραφο της  Δ/νσης 

Διοικητικού/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 έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και των όρων προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  εως 1.600 τόνων άλατος(χύμα) προϋπολογισμού 60.000 € πλέον του Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 945
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ – ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ), ΠΕ Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το από 3 -11-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

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 παράτασης προθεσμίας  3 μηνών ήτοι μέχρι  30/11/2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 946
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ΠΕ Φθιώτιδας
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 95414/745/3 -11-11 σχετικό έγγραφο του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη μέλους της αντιπροσωπείας,  τη σχετική αλληλογραφία με  την Κινεζική αντιπροσωπεία και  την 

αριθμ.  36847/10-08-2011  ‘’Εγκύκλιο  44  με  θέμα:  Μετακινήσεις  εκπροσώπων  ΟΤΑ στο  εξωτερικό’’  τα  οποία  και 

αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 12.000,00 € σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με Ειδ.Φορέα 071 

και  ΚΑΕ  9779000  του  προγράμματος  Δ.Ε.  ΚΑΠ  Π.Ε.  Φθιώτιδας  και  το  έργο  ΄΄Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις  έτους  

2011΄΄,στο όνομα του Νικολάου Μπέτσιου, Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δη μονίμου δημοσίου 

υπαλλήλου,  για  υλοποίηση  πολιτιστικού  προγράμματος  υπερτοπικής  σημασίας  με  προγραμματισμένη  επίσκεψη 

αντιπροσωπείας πέντε (5) ατόμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Κίνα και την συμμετοχή της, στο 2 ο Διεθνές 

Συνέδριο Αδελφοποιημένων Πόλεων της επαρχίας Jiangxi και στο 3ο Ganzbou Διεθνές Φεστιβάλ Naval Πορτοκαλιών. 

Στη σχετική αλληλογραφία προσδιορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και ο στόχος του πολιτιστικού προγράμματος που είναι η  

επίσημη υπογραφή φιλίας – συνεργασίας μεταξύ των αδελφοποιημένων πόλεων στα πεδία οικονομίας και εμπορίου.

Με την παρούσα δαπάνη θα καλυφθούν: ημερήσια αποζημίωση, εισιτήρια,visa, μεταφορική, μεταφραστής κ.α.

Η προθεσμία απόδοσης είναι μέχρι και την 31 / 12/ 2011.

Ο κος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο καθώς θεωρεί ότι το εν λόγω ταξίδι δεν υλοποιεί κατευθύνσεις του Περιφερειακού  

Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 947

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών 

του Περιφερειακού Συμβουλίου  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη τα  υπ’  αριθμ.  4539/4  -11-11 σχετικό  έγγραφο της  Δ/νσης 

Οικονομικού 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 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Περιφερειακού 

Συμβουλίου  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία  ΕΚΔΟΤΙΚΗ – 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 948

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο:Έγκριση δαπάνης μεταφοράς εξοπλισμού και αρχείων υπηρεσιών   της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας στη Φθιώτιδα

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το  θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη τα  υπ’  αριθμ.  4568/4  -11-11 σχετικό  έγγραφο της  Δ/νσης 

Οικονομικού 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  ποσού 5.000,00€, χωρίς ΦΠΑ, για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς του εξοπλισμού και των αρχείων 

υπηρεσιών   της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  α) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και β) της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  

χωρικού Σχεδιασμού, στη Φθιώτιδα

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 949
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 15ο: Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  από  4  -11-11  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
εγκρίνει την δαπάνη, ύψους εκατό ευρώ (100,00) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ,  για την προμήθεια 

ειδών catering (καφέ και γλυκών εδεσμάτων)  για την συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

Π.Ε. Φθιώτιδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14-011-2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου  της  οδού  Αινιάνων,  με  θέμα  «Λήψη  προληπτικών  μέτρων  και  ετοιμότητα  των  φορέων  για  την 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών,  χιονοπτώσεων και  παγετού   χειμερινής  περιόδου 2011-

2012».

Η  πίστωση  για  την  ανωτέρω  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  Ε.Φ.  073  Κ.Α.Ε.  0845  του 

προϋπολογισμού της Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 950

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 16ο: Έγκριση  του αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του κόστους των συμβάσεων παρατάσεως 

για  τη  μεταφορά μαθητών της  πρωτοβάθμιας  και  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης από την Περιφέρεια  Στερεάς  

Ελλάδας και έγκριση  νέων δρομολογίων, για τη μεταφορά μαθητών  από 1-9-2011 έως την ολοκλήρωση των εξελίξει  

διαγωνισμών από τους δήμους και  το αργότερο μέχρι  31-12-2011»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ.Γ/95450 /86/3-11-11 σχετικό έγγραφο της Δνσης 

Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Τη  λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  του  αποτελέσματος   της  διαπραγμάτευσης  και  του  κόστους  των 

συμβάσεων, ως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από την διαπραγμάτευση σύμφωνα  με τους συνημμένες στη παρούσα 

πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης και αφορά τις συμβάσεις για τη μεταφορά  

μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 2010-

2011 από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  και παρατείνονται κατά το  άρθρο 70 του Ν.4002/2011, για την 

περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου έως την ολοκλήρωση των εξελίξει διαγωνισμών από τους δήμους και το αργότερο  

έως 31-12-2011, σύμφωνα με τα ανωτέρω και την υπ. αριθ. 151/31-08-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  καθώς  και  την  έγκριση  νέων  δρομολογίων  μεταφοράς  μαθητών,  τα  οποία  

προέκυψαν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους για το χρονικό διάστημα από 1-9-2011 έως την ολοκλήρωση των 

εξελίξει διαγωνισμών από τους δήμους και το αργότερο έως 31-12-2011.

Ο κος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο καθώς θεωρεί πως η διαπραγμάτευση έγινε με νόμιμες διαδικασίες αλλά  

σε  λάθος  βάση  και  κατεύθυνση.  Τα  ΚΤΕΛ  δεν  υλοποιούν  τον  κοινωνικό  τους  ρόλο,  συντάσσουν  μονομερώς 

προγράμματα δρομολογίων αν και ενισχύονται από το Υπ.Μεταφορών /Επικοινωνιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 951

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και έκτακτων θεμάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:
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    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    Αθ. Μπουραντάς                Ζιώγας Γεώργιος Λύτρα Δήμητρα 

 

Παρχαρίδης Παναγιώτης

Πισχίνας Ανέστης

Σκλαπάνης Ταξιάρχης

Τουσιάδης Θωμάς

Χρονάς Αναστάσιος
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