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

ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΤΤΗΗΣΣ  2222ηηςς  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ    22001111  

                  ΑΑρριιθθµµόόςς  ΠΠρραακκττιικκοούύ  3300  
        
                        Στη Λαµία και στα γραφεία  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Λαµία, Πλατεία Ελευθερίας, 1ος όροφος), 

σήµερα 22 Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Tρίτη 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 1278/17-11-2011 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 29/ 04-11-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού στην Ε.Ο. 

38 Λαµίας - Καρπενησίου - Αγρινίου». 

ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού στην Ε.Ο. 38 Λαµίας - 

Καρπενησίου - Αγρινίου». 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  ∆ιάθεσης Πίστωσης για  συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας  µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδας  

ΘΕΜΑ 5Ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: <<Μελέτες ωρίµανσης του έργου Κατασκευή ΧΥΤΑ Νοµού Ευρυτανίας >>      

Π/Υ 612.683,95 Ευρώ µε το ΦΠΑ. 

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. έργου :΄΄ Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόµου Κορίτσα -Τριφύλλα - Όρια Νοµού 

Καρδίτσας ΄΄  Π/Υ 790.000,00 Ευρώ µε το ΦΠΑ 

ΘΕΜΑ 7Ο: : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου ΄΄ Συντήρηση ασφαλτοτάπητα οδικού άξονα Προυσός-Βελωτά και τµηµάτων 

µετά τον Προυσό προς Αραποκέφαλα και Καστανιά ΄΄ Π/Υ 150.000,00 Ευρώ µε το ΦΠΑ 

ΘΕΜΑ 8ο: ∆ηµοπράτηση του έργου:" ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KOΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

" Προϋπολογισµού   90.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. 

ΘΕΜΑ 9ο: Kκατακύρωση Πρακτικού  δηµοπρασίας  του έργου: « ΣΗΜΑΝΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ-

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟ∆ (2011) ». Προϋπολογισµού:  200.000 €. 

ΘΕΜΑ 10ο: ∆ηµοπράτηση µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου: ‘ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  ΚΟΜΒΟΥ  ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ’’   

προϋπολογισµού   44.800,00  ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α.         

ΘΕΜΑ 11Ο: Έγκριση  διενέργειας  ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού  ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων  

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆.  χωρικής αρµοδιότητας 

Π.Ε.Βοιωτίας (εκτός  των Νοσοκοµείων Λιβαδειάς-Θήβας) 

ΘΕΜΑ 12Ο: Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  µειοδοτικού  διαγωνισµού για προµήθεια και µεταφορά άλατος» 

Π.Ε. Βοιωτίας 

ΘΕΜΑ 13Ο: «Τροποποίηση Εγκεκριµένης ∆απάνης» για το 5ο  Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ 2011 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου ΄΄ Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Νέο Μικρό Χωριό-Παλαιό Μικρό Χωριό και 

Κλαυσίο-Ανιάδα΄΄ Π/Υ 180.000,00 Ευρώ µε το ΦΠΑ 

ΘΕΜΑ 15ο:  Εισήγηση για: α) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης    της  µελέτης«Ο∆ΟΣ 

∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προεκτιµώµενης αµοιβής 499.383,90 € (χωρίς 

ΦΠΑ)  &  614.242,20  € (µε ΦΠΑ) και β)Ορισµό  της Υπηρεσίας πού θα διενεργήσει τον εν λόγω διαγωνισµό. 

ΘΕΜΑ 16Ο: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου µε τίτλο : «Κατασκευές στο χώρο χαλάρωσης νηπίων του 2ου ολοήµερου 

Νηπιαγωγείου Καρπενησίου» 

 προϋπολογισµού 3.000 ευρώ µε το ΦΠΑ 

ΘΕΜΑ 17Ο: Α) Έγκριση τιµών µονάδος µίσθωσης ιδιωτικών µηχανηµάτων για την  αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
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όπως  αποχιονισµός ,πληµµύρες άρση καταπτώσεων κλπ στο οδικό  δίκτυο αρµοδιότητας   Περιφερειακής Ενότητας 

Βοιωτίας κλπ κατά την περίοδο 2011-  2012  

 Β) Απ ευθείας µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων χωρίς διαγωνισµό. 

ΘΕΜΑ 18Ο: Λύση της σύµβασης µίσθωσης µεταξύ της πρώην «Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης Φωκίδας» και της 

εταιρείας «Λ. ΚΑΠΕΤΑΝΪΛΗ Α.Τ.Ε.Ε.» 

ΘΕΜΑ 19Ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών.» 

ΘΕΜΑ 20Ο: Γνωστοποίηση - Κλήση  της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», 

ΘΕΜΑ 21Ο: Γνωστοποίηση κλήσης της εταιρείας  

ΘΕΜΑ 22ο: Αποστολή δικογράφου 

ΘΕΜΑ 23Ο: Προέγκριση δαπάνης για τον εορτασµό της επετείου της ηµέρας εθνικής αντίστασης Φωκίδας 

ΘΕΜΑ 24Ο: Αποστολή δικογράφου  

ΘΕΜΑ 25ο: Αποστολή δικογράφου  

ΘΕΜΑ 26ο: Αποστολή δικογράφου  

ΘΕΜΑ 27ο: Αποστολή δικογράφου  

ΘΕΜΑ 28Ο: Λήψη απόφασης για καταστροφή και ανακύκλωση άχρηστου υλικού 

ΘΕΜΑ 29Ο: <<  Έγκριση δαπανών καφέ - αναψυκτικών για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου>>.  

ΘΕΜΑ 30Ο: έγκριση δαπανών καφέ - αναψυκτικών για την συνάντηση εργασίας µε θέµα διαχείριση στερεών 

αποβλήτων  

ΘΕΜΑ 31Ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια µελανιών (tonner) εκτυπωτών, φωτοτυπικών 

µηχανηµάτων και φαξ της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας». 

ΘΕΜΑ 32ο: << Έγκριση προµήθειας ενός (1) κλιµατιστικού για τις ανάγκες του τµήµατος Μισθοδοσίας της ∆/νσης 

Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας >>.  

ΘΕΜΑ 33ο:  Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου µε τίτλο : «Τοποθέτηση παιδικής χαράς στο Νηπιαγωγείο Φουρνάς» 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ∆απάνης 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση ∆απάνης 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ∆απάνης 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού για την καθαριότητα των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης για µεταφορά µαθητών στη Βουλή των Ελλήνων 

ΘΕΜΑ 39ο: Εγκρίνουµε την προσφορά του γραφείου Α to Ζ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ (Α to Ζ TRAVEL CONSULTANTS LTD) και αναθέτουµε σε αυτό την εκτέλεση του έργου της 

µετάβασης- επιστροφής αεροπορικώς στην Κίνα  και της έκδοση VISAS, 

ΘΕΜΑ 40ο : Έγκριση διακήρυξης  ανοικτής δηµοπρασίας για  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

<<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ» Π.Ε. Βοιωτίας, Προϋπολογισµού  400.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.), 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης από πιστώσεις του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ»  

ΘΕΜΑ 42ο: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού στην Ε.Ο. 38 Λαµίας – Καρπενησίου – Αγρινίου» 

Προϋπολογισµού 300.000,00  Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

ΘΕΜΑ 43ο: Ανάθεση της µελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Γ.Π.Σ.) ∆ΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» 

προεκτιµώµενης αµοιβής 367.718,75 € (µε Φ.Π.Α.) 

ΘΕΜΑ 44ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού II (αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών) της επιτροπής 

διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΧΑ∆ΑΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ».  

ΘΕΜΑ 45ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού II (αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών) της επιτροπής 

διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Γ.Π.Σ.)  ∆ΗΜΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ Ν. 
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ΕΥΒΟΙΑΣ». 

ΘΕΜΑ 46ο: ‘Εγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ∆ήµου Κονιστρών Ν.Εύβοιας» 

ΘΕΜΑ 47ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

ΘΕΜΑ 48: Απογραφή εξοπλισµού των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, των 

οποίων οι αρµοδιότητες µεταβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας>>.  

ΘΕΜΑ 49ο: Κατακύρωση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: <<Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτυού>> 

ΘΕΜΑ 50Ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΨΗ –ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ 

ΘΕΜΑ 51Ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: <<ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΘΗΒΑΣ-ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ-∆ΕΛΦΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ – 

ΘΗΒΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΝΑΒΑΡΙ>> 

ΘΕΜΑ 52Ο: Έγκριση  ∆ιάθεσης Πίστωσης για  συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του εξωραϊστικού πολιτιστικού 

συλλόγου Αγίας Άννας 

ΘΕΜΑ 53Ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ 

ΑΥΛΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 

ΘΕΜΑ 54Ο: ‘Έγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ∆ήµου Αυλώνος Ν. Εύβοιας» 

ΘΕΜΑ 55ο: Έκδοση Χ.Ε.Π. για πληρωµή τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων  της Π. Ε. Φθιώτιδας>>.  

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης προµήθειας ενός (1) FAX Leizer για τις ανάγκες του τµήµατος Κτηνιατρικής  της ∆/νσης 

Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

  

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. Λετώνης Ιωάννης, 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 Πίσχινας Ανέστης. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Κάππος Γεώργιος, υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ 

Γεωπόνων µε βαθµό Β΄, που ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 78858/2669/22-09-11, 

απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα  να συζητήσει τα παρακάτω έκτακτα θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Άσκηση οριστικής τιµής µονάδας απαλλοτρίωσης του έργου: «∆ιασταύρωση (Νέας Εθνικής 

Οδού Λαµίας-Αθηνών) προς Ρεγγίνι Μόδι –Παλαιά Εθνικής Οδού  Λαµίας-Λιβαδειάς µε παρακάµψεις Ρεγγινίου –

Μοδίου». 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση των όρων διαπραγµάτευσης του έργου: <<Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ 

Ν.Α.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ.3+300 ΕΩΣ 7+800(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)>> χρήσης 2010 και προϋπολογισµού 6.540.000,00 ευρώ 

µε Φ.Π.Α. χρηµατοδοτούµενο από τη ΣΑΕΠ 766/2009(2009ΕΠ76600005) 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού  Επιτροπής αξιολόγησης  διαγωνισµού προµήθειας  υγρών καυσίµων για 

την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ». 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ» 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση προµήθειας εξοπλισµού- server, Λογισµικού. 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο:Έγκριση δαπάνης για επέκταση συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης µε 

υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων και εγκρίσεων δαπανών >>. 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Καθορισµός τιµών µίσθωσης µηχανηµάτων της Π.Ε. Εύβοιας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Ορισµός δικηγόρου της Π.Ε.Βοιωτίας 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 952 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 29/ 04-11-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το αριθµ.29/ 04-11-2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

                                                   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 953 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού στην Ε.Ο. 

38 Λαµίας - Καρπενησίου – Αγρινίου».  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.101298/2150/17-11-2011 σχετικό έγγραφο 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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  παράτασης προθεσµίας για ένα (1) µήνα  ήτοι έως την  17-12- 2011, µε  αναθεώρηση. 

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 954 

 

ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού στην Ε.Ο. 38 Λαµίας - 

Καρπενησίου – Αγρινίου». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.96692/1967/08-11-2011 σχετικό έγγραφο 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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 του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για συνολική δαπάνη 136.547,95 ευρώ σε ισοζύγιο της συµβατικής 

δαπάνης του έργου.  

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 955 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  ∆ιάθεσης Πίστωσης για  συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας  µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.1136/02-11-2011 σχετικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 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 συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας στην Πολιτιστική 
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εκδήλωση που διοργανώνει  ο Πολιτιστικός  Σύλλογος  Φίλων Λαογραφικού Μουσείου  Χαλκίδας  την Κυριακή 4 

∆εκεµβρίου  2011  στην  Χαλκίδα µε σκοπό την ανάδειξη των αρχαίων Θεάτρων «∆ιάζωµα »  και την ευαισθητοποίηση  

και ενεργοποίηση των Χαλκιδέων και γενικότερα των Ευβοέων για την αποκατάσταση του µοναδικού στην Εύβοια 

αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας και  

Β.)Την έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.500,00 € από τον ΚΑΕ 9899 και το έργο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011,της 

Π.Ε.Εύβοιας.   

   

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 956 

  

ΘΕΜΑ 5Ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: <<Μελέτες ωρίµανσης του έργου Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. Νοµού Ευρυτανίας>>      

Π/Υ 612.683,95 Ευρώ µε το ΦΠΑ. 

Αποσύρεται το θέµα διότι Προϊσταµένη Αρχή για έγκριση συγκριτικών πινάκων (ΑΠΕ)µελετών είναι το Περιφερειακό 
Συµβούλιο Π.Σ.Ε. 
 
 

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. έργου: ΄΄ Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόµου Κορίτσα -Τριφύλλα - Όρια Νοµού 

Καρδίτσας ΄΄  Π/Υ 790.000,00 Ευρώ µε το ΦΠΑ 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.2014/08-11-2011 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 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 3ου Α.Π.Ε. για συνολική δαπάνη 677.359,43 ευρώ µε αύξηση 18.849,43 ευρώ από την σύµβαση, 

λόγω αναθεώρησης.  

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 957 

 

ΘΕΜΑ 7 ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου ΄΄ Συντήρηση ασφαλτοτάπητα οδικού άξονα Προυσός-Βελωτά και τµηµάτων 

µετά τον Προυσό προς Αραποκέφαλα και Καστανιά ΄΄ Π/Υ 150.000,00 Ευρώ µε το Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.2011/08-11-2011 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 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 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου, όπως αυτός συντάχθηκε από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

για συνολικό ποσό 168.527,33 ευρώ  ήτοι µε επί πλέον δαπάνη κατά 22.289,33 € σε σχέση µε το ποσό της σύµβασης 

που οφείλεται στην αύξηση της τιµής της ασφάλτου.  

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 958 

 

ΘΕΜΑ 8ο: ∆ηµοπράτηση του έργου:" ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KOΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 1ο ΛΥΚΕΙΟ 

ΛΑΜΙΑΣ " Προϋπολογισµού   90.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.96142/11018/7-11-11 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

α.)Την έγκριση της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος  µε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό. 
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β.)Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δηµοπράτησης. 
γ.)Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς    Ελλάδας  ως   Αρχής που θα 
διενεργήσει την δηµοπρασία. 

 
 

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 959 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Kατακύρωση Πρακτικού  δηµοπρασίας  του έργου: « ΣΗΜΑΝΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ-

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟ∆ (2011) ». Προϋπολογισµού:  200.000 €. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.3994/8-11-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην  εταιρεία << ΑΦΟΙ 
∆.ΚΥΡΙΤΣΗ & ΣΙΑ ΕΕ >>, µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 3% στις τιµές του τιµολόγιου της µελέτης, ήτοι συνολική 
προσφορά 194.000 € µε Φ.Π.Α.. 
 

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 960 

 

ΘΕΜΑ 10ο: ∆ηµοπράτηση µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου: ‘’ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  ΚΟΜΒΟΥ  ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ’’   

προϋπολογισµού   44.800,00  ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.95405/10953/3-11-11 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
α.)Την έγκριση της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος µε πρόχειρο διαγωνισµό. 
β.)Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δηµοπράτησης. 
γ.)Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχής που θα 
διενεργήσει την δηµοπρασία. 

 
                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 961 

 

ΘΕΜΑ 11Ο: Έγκριση  διενέργειας  ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού  ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων  

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆.  χωρικής αρµοδιότητας 

Π.Ε.Βοιωτίας (εκτός  των Νοσοκοµείων Λιβαδειάς-Θήβας) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.95405/10953/3-11-11 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

1) Εγκρίνει την  διενέργεια ∆ηµόσιου Ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή  για  την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρµανσης, βενζινών ) προϋπολογισµού 
µέχρι του ποσού των  239.000,00  ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α τις ανάγκες των  υπηρεσιών της  
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  και των Ν.Π.∆.∆  χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε.Βοιωτίας  για το έτος 2012 .  
2)Εγκρίνει τους όρους και τη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί  από την αρµόδια  τριµελή επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
τακτικών (ανοικτών ή κλειστών) διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης για προµήθειες ή αναθέσεις 
εργασιών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας που  συγκροτήθηκε  µε την  αρ. 242/ 19.4.2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
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                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 962 

 

ΘΕΜΑ 12Ο: Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  µειοδοτικού  διαγωνισµού για προµήθεια και µεταφορά άλατος» 
Π.Ε. Βοιωτίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.3949/08-11-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

1.)Εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου  µειοδοτικού διαγωνισµού για  προµήθεια  και µεταφορά 500 τόνων άλατος  ή 
όσων  τόνων αναλογούν  µέχρι του ποσού των 25.000,00  ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  για την 
αντιµετώπιση του παγετού στο οδικό δίκτυο του Νοµού Βοιωτίας. 
2.)Εγκρίνει τους όρους και τη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο . 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί  από την αρµόδια  τριµελή επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 
των πρόχειρων διαγωνισµών  και των σχετικών διαδικασιών διαπραγµάτευσης για  προµήθειες ή αναθέσεις 
εργασιών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας που  συγκροτήθηκε  µε την  αρ.241/19.4.2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 963 

 

ΘΕΜΑ 13Ο: «Τροποποίηση Εγκεκριµένης ∆απάνης» για το 5ο  Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ 2011 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.97960/4445/09-11-11 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

α.)Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ.379/ 2-6-2011 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε. ως προς τα 
επιµέρους κόστη και 
β.)Εγκρίνει τις δαπάνες για το 5ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ 2011, ως κάτωθι: 
  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΚΟΣΤΟΣ 
Ανανέωση µουσικού σήµατος φεστιβάλ, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ,  ηχητικά, 
φωτισµός, φωτογραφήσεις, καθαριότητα χώρων φεστιβάλ,  7.826,95 

Ενοικίαση µηχανηµάτων προβολής  6.150,00 
Γραφιστικά- µακέτες- εκτυπώσεις- Έκδοση καταλόγου ταινιών- προγράµµατος, προσκλήσεις -  
καρτ ποστάλ-  αφίσες, γραφική ύλη 11.192,39 
Πανό , µουσαµάδες,  µπάνερς, τσάντες, µπλουζάκια, σηµατάκια, καπέλα,  4.522,71 

Βραβεία – αγαλµατίδια 13.558,40 

∆ιαµονή- διατροφή- δηµιουργών-κριτικής και καλλιτεχνικής επιτροπής- τεχνικών – 
δηµοσιογράφων, κέτερινγκ στις τελετές έναρξης και λήξης, κυλικείο κλπ 19.522,14 
Αµοιβή καλλιτεχνικού διευθυντή - Ενηµέρωση ιστοσελίδας,  συγκέντρωση – αντιγραφές  
βιντεοκασετών  -  Τελετές έναρξης - λήξης, µοντάζ, Αφιερώµατα σε ντοκιµαντερίστες,  µοντάζ 
σηµάτων ΜΟΝΟΠΛΑΝΟ 20.000,00 
Υποστήριξη γραφείου Φεστιβάλ- Γραµµατεία-συντονισµός -   µετακινήσεις - κούριερ - τεχνική 
κάλυψη -  15.000,00 
Αγορά υλικών ψηφιακής αντιγραφής,  ενοικίαση  µηχανηµάτων ελέγχου προβολής και 
µεταγραφών, γραφικά, κατασκευές στους χώρους του φεστιβάλ, διαµόρφωση χώρων 
εσωτερικών και εξωτερικών - εκτυπώσεις, αντίγραφα, πλαστικοποιήσεις, έλεγχος ταινιών - 
µεταγραφές 15.000,00 
Παρουσιαστές –Χειριστές προβολών- τεχνικό προσωπικό- σκηνογραφία – σκηνικά  15.000,00 

Έκδοση Γραµµατοσήµων 1.100,00 

Χρήση video ΒΕΤΑ ΗΜΧ 1.119,30 

ΣΥΝΟΛΟ  129.991,89 

 
                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 964 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: ΄΄ Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Νέο Μικρό Χωριό-Παλαιό Μικρό Χωριό και 
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Κλαυσίο - Ανιάδα΄΄ Π/Υ 180.000,00 Ευρώ µε το ΦΠΑ 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.2009/10-11-2011 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 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 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου, όπως αυτός συντάχθηκε από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

για συνολικό ποσό 201.578,24 ευρώ  ήτοι µε επί πλέον δαπάνη κατά 26.074,19 € σε σχέση µε το ποσό της σύµβασης 

που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της ασφάλτου και στον Φ.Π.Α.  

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 965 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Εισήγηση για: α) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης  της  µελέτης: «Ο∆ΟΣ 

∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προεκτιµώµενης αµοιβής 499.383,90 € (χωρίς 

ΦΠΑ)  &  614.242,20  € (µε ΦΠΑ) και β)Ορισµό  της Υπηρεσίας πού θα διενεργήσει τον εν λόγω διαγωνισµό. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.4082/9-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

α)Συγκροτεί τριµελή επιτροπή σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 21 του Ν.3316/05 για τη διεξαγωγή του 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, την 8-12-2011,αποτελούµενη από τους 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας, 
1.Μαριγούδη Αθανάσιο, Πολιτικό Μηχανικό, µε αναπληρωτή την Γκικοπούλου Αλεξάνδρα, Πολιτικό Μηχανικό 
2.Παπαντωνίου Ισιδώρα Τοπογράφο Μηχανικό µε αναπληρωτή την Βήττα ∆ήµητρα Μηχανολόγο Μηχανικό και   
3.Μάµαλη Γεώργιο,  Πολιτικό  Μηχανικό  µε αναπληρωτή του τον κ. Μπράλιο  Ιωάννη  Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,  
σύµφωνα µε το αριθµ.1795/7-11-2011 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. 
β)Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον 
εν λόγω διαγωνισµό.   
 

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 966 

 

ΘΕΜΑ 16Ο: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου µε τίτλο : «Κατασκευές στο χώρο χαλάρωσης νηπίων του 2ου ολοήµερου 

Νηπιαγωγείου Καρπενησίου» προϋπολογισµού 3.000 ευρώ µε το ΦΠΑ 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.2225/10-11-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

την έγκριση απ΄ ευθείας  ανάθεσης του έργου: «Κατασκευές στο χώρο χαλάρωσης νηπίων του 2ου ολοήµερου 

Νηπιαγωγείου Καρπενησίου» στην επιχείρηση <<∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ>>. 

 

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 967 

 

ΘΕΜΑ 17Ο: Α) Έγκριση τιµών µονάδος µίσθωσης ιδιωτικών µηχανηµάτων για την  αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 

όπως  αποχιονισµός ,πληµµύρες άρση καταπτώσεων κ.λ.π. στο οδικό  δίκτυο αρµοδιότητας   Περιφερειακής Ενότητας 

Βοιωτίας κ.λ.π. κατά την περίοδο 2011-  2012  

Β) Απ ευθείας µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων χωρίς διαγωνισµό. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.4122/10-11-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
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πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

την αναβολή του θέµατος και την εισαγωγή του σε επόµενη συνεδρίαση, προκειµένου να γίνει ανασύνταξη τιµών. 

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 968 

 

ΘΕΜΑ 18Ο: Λύση της σύµβασης µίσθωσης µεταξύ της πρώην «Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης Φωκίδας» και της 

εταιρείας «Λ. ΚΑΠΕΤΑΝΪΛΗ Α.Τ.Ε.Ε.» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.533/11-11-2011σχετικό έγγραφο της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

την αναβολή του θέµατος και την εισαγωγή του σε επόµενη συνεδρίαση, για παροχή περισσότερων διευκρυνήσεων. 

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 969 

 

ΘΕΜΑ 19Ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.5050/15-11-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 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 120,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 

1111 , για αγορά µελανιών .( ΕΓΓΡ. ΓΡΑΦ. Κίνησης Θήβας 9576/1-11-11.) ως συνηµµένη προσφορά.  
2) Αγοράς , ποσού 117,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 1111, για αγορά 

µελανοταινιών . ( ΕΓΓΡ. ∆/νσης Μετ/ρων 7851/24-10-11). Ως συνηµµένη προσφορά .  
3) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 800,00ευρω συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 

390 ΚΑΕ 871, πληρωµή εργατικών για φόρτωση υλικών διαγράµµισης. ( ΕΓΓΡ .∆/νσης Τεχνικών Έργων 
3970/1-11-11)  

4) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 350,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 
073, ΚΑΕ 851, κατασκευή τριών σκάρων όµβριων υδάτων, κάγκελα και σήτα .( ΕΓΓΡ. Τµήµα Προσωπικού και 
Μισθοδοσίας ∆.Υ. /25/10/11) ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

5) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 738,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 
390 ΚΑΕ  829,για µεταφορά του Μ.Ε., Κ.Υ. 3926, ΑΠΟ Λευκοχωρι στη Λιβαδειά .( ΕΓΓΡ. ∆/νσης Μετ/ρων 
8183/7-11-11) ως συνηµµένη προσφορά.  

6) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 922,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙ∆ ΦΟΡ. 
390 ΚΑΕ 829,για µεταφορά του Μ.Ε. , Κ.Υ. 82326, από Λευκοχωρι στη Αλίαρτο . ( ΕΓΓΡ. ∆/νσης Μετ/ρων 
8181/7-11-11) ως συνηµµένη προσφορά .  

7) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 332,10 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 
390 ΚΑΕ 1321, για ανταλλακτικά για επισκευή του Κ.Υ. 3930 Μ.Ε.( Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων 8179/7-11-11)  

8) Αγοράς , ποσού 317,53 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ από τη πίστωση του ΕΙ∆ ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 1699, 
αγορά πωµάτων  ασφαλείας {Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων  8182/7-11-11 ) ως συνηµµένη προσφορά .  

9) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών ,ποσού 152,52 ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ,από τη πίστωση του 
ΕΙ∆. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 869 ,1729  ,επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος . 

10) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών ποσού 1200,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ,από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 
5161 , για κάλυψη δαπανών εορτασµού α) ηµέρας των ενόπλων δυνάµενων , β) Μάχη του Γοργοποταµου – 
εθνική αντίσταση 1941-1944( Εγγρ, ∆/νσης ∆/κου Οικονοµικού ∆.Υ. /9-11-11). 

11) Αγοράς , ποσού 120,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 390ΚΑΕ 
1111,για αγορά toner( Εγγρ. Τµήµα Πολιτικής Προστασιας364/12-10-11) ως συνηµµένη προσφορά .  

12) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 804,24 ευρώ χωρίς ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 
869, 1329, για επισκευή και τοποθέτηση τριών παλαιών µηχανηµάτων καθώς και αποξήλωση των τριών και 
τοποθέτηση άλλων τριών παλαιών µηχανηµάτων στο ΚΤΕΟ Αλιάρτου . ( Εγγρ. Τµήµα ΚΤΕΟ 341/4-11-11) ως 
συνηµµένη προσφορά. 

13)  Παροχής υπηρεσιών, ποσού 480,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 
291 ΚΑΕ 1723 , για εγκατάσταση λειτουργικού και παραµετροποίηση δώδεκα Η./Υ. ( θέσεων εργασίας )           
( Εγγρ. ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 19149/8-11-11) ως συνηµµένη προσφορά. 
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14) Αγοράς , ποσού 162,94 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη   
       πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 851 ,για αγορά τεσσάρων φωτιστικών. 
15) Αγοράς ,ποσού 159,88 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από την   

πίστωση  του ειδικού φόρου  390 ΚΑΕ 1699, για αγορά κλειδαριών ,λουκέτων και πόµολων ( εγκρ. τµήµα 
Μεταφορών Θήβας 9728/3-11-22) ως συνηµµένη προσφορά. 

 
                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 970 

 

ΘΕΜΑ 20Ο: Γνωστοποίηση - Κλήση  της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.4990/14-11-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

τον ορισµό του  ∆ικηγόρου Λιβαδειάς κ. Θεόδωρου  Γερονικολού (Γ.Παπασπύρου 9 - Τ.Κ. 32100) προκειµένου να 

εκπροσωπήσει τα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε την  από 24-09-2008 προσφυγή της 

εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως και σε 

κάθε µετ’ αναβολής δικάσιµο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για την ακύρωση της αριθµ. 3531/11-7-2008 

απόφασης του Αντινοµάρχη Βοιωτίας, η οποία (κατόπιν εκδόσεως της αριθµ. 9/2010 παραπεµπτικής απόφασης του 

ανωτέρω ∆ικαστηρίου) συζητείται ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς στις 24-11-

2011,όπου θα εξετάσει  στα γραφεία της Συµ/φου Λιβαδειάς Σουλτάνας Λοιδώρη του Ιωάννη (οδός Κοραή 2 τηλ. 

22610-21175) στις 18-11-2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 τον µάρτυρα ∆ηµήτριο Φαφούτη του Χρήστου, 

χηµικό µηχανικό συνεργάτη της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., κάτοικο Αγίου Νικολάου Παραλίας ∆ιστόµου, οδός Αγ. Νικολάου 

21. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 971 

 

ΘΕΜΑ 21Ο: Γνωστοποίηση κλήσης της εταιρείας  

    Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.4995/14-11-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

τον ορισµό του ∆ικηγόρου Λιβαδειάς κ. Ηρακλή Τσάγκα (Καραγιαννοπούλου 22 - Τ.Κ. 32100) προκειµένου να 

εκπροσωπήσει τα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε την  αγωγή των: 1) Γεωργίου Σταµάτη 

του Χρήστου  και 2) Λαµπρινής θυγατέρας Χρήστου Σταµάτη, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ως 

και σε κάθε µετ’ αναβολής δικάσιµο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, που έχει ορισθεί στις 15-12-2011. 

                                                                                                                                                                                                                              
                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 972 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Αποστολή δικογράφου 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.4995/14-11-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

τον ορισµό της ∆ικηγόρου Λιβαδειάς κ. Μαρίας Καλοµοίρη (οδ. Φίλωνος  12 -  Τ.Κ. 32100) προκειµένου να 

εκπροσωπήσει τα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε την αίτηση ακύρωσης του SINGH 

(ΣΙΝΓΚ) SUKHDEV (ΣΟΥΚΝΤΕΒ) του JAFIR (ΖΑΦΙΡ) , υπηκόου Ινδίας, κατοίκου Οινοφύτων, ενώπιον του ∆ιοικητικού 
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Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ως και σε κάθε µετ’ αναβολής δικάσιµο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, που έχει ορισθεί 

στις 15-12-2011. 

                                                                                                                                                                                                                             
                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 973 

 
ΘΕΜΑ 23Ο: Προέγκριση δαπάνης για τον εορτασµό της επετείου της ηµέρας Εθνικής Αντίστασης Φωκίδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας της Π.Ε. Φωκίδας 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 τριακοσίων 300,00 ευρώ για την εκδήλωση του εορτασµού της επετείου της ηµέρας 
Εθνικής Αντίστασης Φωκίδας µε κάλυψη των εξόδων για στολισµό και ηχητική κάλυψη.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.073 και τον ΚΑΕ 5161.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 974 

 

ΘΕΜΑ 24Ο: Αποστολή δικογράφου 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τοαρ.4991/14-11-11σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού -

Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

τον ορισµό του ∆ικηγόρου Λιβαδειάς κ. Θεόδωρο Γερονικολό  ( Γ. Παπασπύρου 9 - Τ.Κ.32100) προκειµένου να 

εκπροσωπήσει τα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε την προσφυγή της εταιρείας µε την 

επωνυµία « ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», κατά της αριθµ. 2886/5-8-2004 απόφασης επιβολής προστίµου της πρώην  

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ως και σε κάθε µετ’ 

αναβολής δικάσιµο του ως άνω δικαστηρίου, που έχει ορισθεί στις 15-12-2011.                                                                                                                                                                      

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 975 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Αποστολή δικογράφου  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 4996/14-11-11σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού -

Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

τον ορισµό της  ∆ικηγόρου Λιβαδειάς κ. Βάσως Καρβούνη  ( Λεωφ. Παπασπύρου 8  Τ.Κ.32100) προκειµένου να 

εκπροσωπήσει τα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε την ένσταση της ∆ήµητρας 

Γκικοπούλου, κατοίκου Αγίου Γεωργίου, κατά της αριθµ. 9/2005 απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου της πρώην  

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ως και σε κάθε µετ’ 

αναβολής δικάσιµο του ως άνω δικαστηρίου, που έχει ορισθεί στις 15-12-2011.  

                                                                                                                                                                                                       

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 976 
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ΘΕΜΑ 26ο: Αποστολή δικογράφου 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 4994/14-11-11σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού -

Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

τον ορισµό της  ∆ικηγόρου Λιβαδειάς κ. Βάσως Καρβούνη  ( Λεωφ. Παπασπύρου 8  Τ.Κ.32100) προκειµένου να 

εκπροσωπήσει τα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε την ένσταση του Βασιλείου Χουσιάδα, 

κατοίκου Αγίου Γεωργίου, κατά της αριθµ. 9/2005 απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου της πρώην  Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ως και σε κάθε µετ’ αναβολής δικάσιµο του 

ως άνω δικαστηρίου, που έχει ορισθεί στις 15-12-2011. 

                                                                                                                                                                                                        

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 977 

ΘΕΜΑ 27ο: Αποστολή δικογράφου  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 4992/14-11-11σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού -

Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

τον ορισµό του ∆ικηγόρου Αθηνών  κ. Γεωργίου Ανδρέου ( Ακαδηµίας 27Α   Τ.Κ.10671 - ΑΘΗΝΑ) προκειµένου να 

εκπροσωπήσει τα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε την αφορά την προσφυγή της Α.Ε. 

«ΕΠΑΛΜΕ», κατά της αριθµ. 5370/07 απόφασης επιβολής προστίµου της πρώην  Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Βοιωτίας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ως και σε κάθε µετ’ αναβολής δικάσιµο του ως άνω 

δικαστηρίου, που έχει ορισθεί στις 15-12-2011. 

                                                                                                                                                                                                        

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 978 

 

ΘΕΜΑ 28Ο: Λήψη απόφασης για καταστροφή και ανακύκλωση άχρηστου υλικού  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 5054/10-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 

- Οικονοµικού της Π.Ε. 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 πρακτικού της επιτροπής, καταγραφής άχρηστων υλικών, σύµφωνα µε την αρ. 1582/20-04-2011 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας και 
β.) την έγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών και την παράδοση του ανακυκλώσιµου υλικού σε πιστοποιηµένες 
εταιρείες ανακύκλωσης, ως κάτωθι: 
 

ΕΙ∆ΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

Γραφεία Μεταλλικά 41 

Ντουλάπες Μεταλλικές 22 

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2



  
-13- 

Κλιµατιστικά  27 

Μονάδες Κλιµατιστικών 28 

Μονάδες PC 29 

Οθόνες PC 50 

Εκτυπωτές 15 

Πληκτρολόγια 27 

Fax  17 

Γραφεία Ξύλινα 4 

Ντουλάπες Ξύλινες 1 

∆ιάφορα Έπιπλα 2 

Καρέκλες Περιστρεφόµενες  29 

Καρέκλες Μεταλλικές 34 

Κρεβάτια Ιατρικά  2 

Φωτοτυπικά  11 

Συσκευές τηλεφώνων  12 

Αριθµοµηχανές 3 

Τροφοδοτικά  4 

Εξαρτήµατα προστασίας PC 5 

Προβολέας µεγάλος 1 

Ηλεκτρονική µηχανή 1 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 979 

 

ΘΕΜΑ 29Ο: <<  Έγκριση δαπανών καφέ - αναψυκτικών για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου>> 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 4800/15-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Οικονοµικού της 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 δαπανών καφέ - αναψυκτικών για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου την Τετάρτη 23/11/2011, 

ποσού 600,00 € από τον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ  0845.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 980 
 

ΘΕΜΑ 30Ο: Έγκριση δαπανών καφέ - αναψυκτικών για την συνάντηση εργασίας µε θέµα διαχείριση στερεών 

αποβλήτων  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4801/15-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης  

Οικονοµικού της Π.Σ.Ε.  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 

την έγκριση δαπανών καφέ - αναψυκτικών για τη συνάντηση εργασίας στις 22/11/2011, ποσού 600,00 € από τον Ε.Φ. 

073 και ΚΑΕ  0845.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 981 

 

ΘΕΜΑ 31Ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια µελανιών (tonner) εκτυπωτών, φωτοτυπικών 

µηχανηµάτων και φαξ της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4451/1-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης  Οικονοµικού 

της Π.Σ.Ε.  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 διαγωνισµού της προµήθειας του θέµατος 

β.) Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισµού. 

γ.) Τον ορισµό της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισµό.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 982 

 

ΘΕΜΑ 32ο: << Έγκριση προµήθειας ενός (1) κλιµατιστικού για τις ανάγκες του τµήµατος Μισθοδοσίας της ∆/νσης 

Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας >>. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4716/10-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης  Οικονοµικού 

της 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 της προµήθειας ενός(1) κλιµατιστικού 18.000 BTU µε απευθείας ανάθεση από την εταιρία: 

<< Κατσαντώνης Ιωάννης>> ποσού οκτακόσια ευρώ µε Φ.Π.Α. από τον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 1712.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 983 

  

ΘΕΜΑ 33ο:  Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου µε τίτλο : «Τοποθέτηση παιδικής χαράς στο Νηπιαγωγείο Φουρνάς» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.2259/15-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης  Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 

αποφασίζει οµόφωνα 

 Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης του έργου του θέµατος από τον:<< Χούπα Κωνσταντίνο>> ποσού 3.117,00 

ευρώ µε Φ.Π.Α., µε πιστώσεις Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 984 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ∆απάνης 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.34844/3339/15-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης  

∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 

αποφασίζει οµόφωνα 

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2



  
-15- 

Την έγκριση δαπάνης ποσού 52.583,40 ευρώ για παρακατάθεση αποζηµίωσης επικείµενων στο Ο.Τ.1064 της 

συνοικίας Ζ (χρήση ∆ιοικητικού Κέντρου Χαλκίδας) µε κάλυψη της δαπάνης από τον Ε.Φ.071 και ΚΑΕ 9779 του 

Π.∆.Ε.-ΚΑΠ έτους 2011 Π.Ε. Εύβοιας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 985 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση ∆απάνης 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.85509/5736/14-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης  

∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 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 44.367,33 ευρώ για την πληρωµή ιδιοκτητών µηχανηµάτων που εργάσθηκαν για 

αποκατάσταση της βατότητας στο Ε.Ο.∆. Εύβοιας, µε κάλυψη της δαπάνης από τον Ε.Φ.071 και ΚΑΕ 9781. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 986 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ∆απάνης 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.98824/6521/14-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης  

∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 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 18.464,76 ευρώ για την πληρωµή ιδιοκτήτου µηχανηµάτων κ. Μιχαήλ Αριστείδου για τον 

καθαρισµό αµπολής ΑΣΑΧ (∆ουκαίτισσα – γεφ. Αφρατίου) κατά την περίοδο 26/9/2011 έως 4/10/2011, µε κάλυψη της 

δαπάνης από τον Ε.Φ.071 και ΚΑΕ 9781. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 987 

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού για την καθαριότητα των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4715/10-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού 

Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

α.) Την έγκριση του διαγωνισµού της προµήθειας του θέµατος 

β.) Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισµού. 

γ.) Τον ορισµό της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισµό. 

Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς δίνοντας αρνητική ψήφο, για τον θεσµό της εργολαβίας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 988 

 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης για µεταφορά µαθητών στη Βουλή των Ελλήνων 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Φωκίδας 

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

 

αποφασίζει οµόφωνα 

Την έγκριση δαπάνης ποσού 900,00 ευρώ για την µεταφορά µαθητών από την Άµφισσα στη Βουλή των Ελλήνων και 

την επιστροφή τους, την Τρίτη 13-12-2011, µε κάλυψη της δαπάνης από τον Ε.Φ.073 και ΚΑΕ 0821. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 989 

 

ΘΕΜΑ 39ο: Εγκρίνουµε την προσφορά του γραφείου Α to Ζ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ (Α to Ζ TRAVEL CONSULTANTS LTD) και αναθέτουµε σε αυτό την εκτέλεση του έργου της 

µετάβασης- επιστροφής αεροπορικώς στην Κίνα  και της έκδοση VISAS 

Αποσύρεται το θέµα από τον εισηγητή διότι έχει συζητηθεί σε προηγούµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Π.Σ.Ε. 

  

ΘΕΜΑ 40ο : Έγκριση διακήρυξης  ανοικτής δηµοπρασίας για  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

<<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ» Π.Ε. Βοιωτίας, Προϋπολογισµού  400.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 4193/15-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. 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 δηµοπράτησης του έργου του θέµατος 

β.) Την έγκριση της ∆ιακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών δηµοπράτησης. 

γ.) Τον ορισµό της ∆/νσης  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον 

διαγωνισµό για την κατασκευή του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ »  χρήσης 2011 και  προϋπολογισµού  

400.000,00 € µε ΦΠΑ  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 990 

 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης από πιστώσεις του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 4194/15-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης 16.000,00 ευρώ προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη ιδιωτών που διαθέτουν 

χορτοκοπτικά µηχανήµατα για τον καθαρισµό Ε.Ο.∆.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Π.∆.Ε. έτους 2011 ΚΑΠ – Π.Ε. Βοιωτίας.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 991 

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού στην Ε.Ο. 38 Λαµίας – Καρπενησίου – Αγρινίου» 

Προϋπολογισµού 300.000,00  Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 100552/2126/16-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

α.) Την έγκριση της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος 

β.) Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δηµοπράτησης. 

γ.) Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχής που θα διενεργήσει την 

δηµοπρασία. 

Μειοψήφισε ο κ,Χρονάς γιατί θεωρεί ότι η εν λόγω Υπηρεσία είναι καλά στελεχωµένη και οργανωµένη ώστε να 

συντηρεί – θέτει σε λειτουργία η ίδια το έργο µέσω αυτεπιστασίας και όχι µέσω εργολαβίας. 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 992 

 

ΘΕΜΑ 43ο: Ανάθεση της µελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Γ.Π.Σ.) ∆ΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» 

προεκτιµώµενης αµοιβής 367.718,75 € (µε Φ.Π.Α.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 7174/16-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Ευβοίας 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  ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισµού  

β.) την ανάθεση της µελέτης στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά της Σύµπραξης Γραφείων 

Μελετών: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΝ∆. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ - Γ. Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - "AKKT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

MHXANIKOI" ΣΚΟΒΟΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ η οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση επί της προεκτιµώµενης 

αµοιβής 6,45%, 

γ.) Τον ορισµό της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της µελέτης. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 993 

 

ΘΕΜΑ 44ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού II (αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών) της επιτροπής 

διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΧΑ∆ΑΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη του, το σχετικό έγγραφο της ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ της 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 αναβολή του θέµατος και τη συζήτησή του στην επόµενη συνεδρίαση, προκειµένου να παρασχεθούν 

διευκρινήσεις.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 994 

  

ΘΕΜΑ 45ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού II (αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών) της επιτροπής 

διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Γ.Π.Σ.)  ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Ν. 

ΕΥΒΟΙΑΣ» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη του, το σχετικό έγγραφο της ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ της Π.Σ.Ε.  προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
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πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

Την αναβολή του θέµατος και τη συζήτησή του στην επόµενη συνεδρίαση, προκειµένου να παρασχεθούν 

διευκρινήσεις.   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 995 

 

ΘΕΜΑ 46ο: ‘Εγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ∆ήµου Κονιστρών Ν.Εύβοιας» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη του, το αρ.4367/16-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ της Π.Σ.Ε.  προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 

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

αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Την έγκριση των Πρακτικών ∆ιαγωνισµού και την ανάθεση της µελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Κονιστρών Ν. Εύβοιας» στην σύµπραξη των µελετητικών γραφείων 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΝΗ – ΑΝΝΑΣ ΠΑΤΙΑ – ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ», η 

οποία υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά και προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση επί της προεκτιµώµενης 

αµοιβής 6,82282 %, ήτοι προσφερόµενη συνολική αµοιβή µελέτης 180.104,00 € χωρίς τον ΦΠΑ. 

Β. Τον ορισµό της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της µελέτης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 996 

 

ΘΕΜΑ 47ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη του, το αρ.4809/15-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Π.Σ.Ε.  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 6ης Τροποποίησης του Π/Υ οικ. Έτους 2011, σύµφωνα µε την αναφερόµενη εισηγητική έκθεση και 

τους πίνακες εσόδων-εξόδων  των Περιφερειακών Ενοτήτων που επισυνάπτονται στο σχετικό έγγραφο. 

Μειοψήφισε ο κ.Α.Χρονάς αιτιολογώντας ότι οι διαδοχικές τροποποιήσεις στερούν τη δυνατότητα στην Περιφερειακή 

διοίκηση για ολοκληρωµένη αντιµετώπιση.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 997 

 

ΘΕΜΑ 48: Απογραφή εξοπλισµού των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, των 

οποίων οι αρµοδιότητες µεταβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας>> 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη του, το αρ.4810/15-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Π.Σ.Ε.  προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

α.) την έγκριση των πρακτικών της µικτής Επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 12509/74828/1-7-2011 κοινή 

απόφαση της Γενικής Γραµµατέας  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και του 
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Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ανά υπηρεσία, µε τις συνηµµένες καταστάσεις του εξοπλισµού που µεταβιβάζεται 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και  

β.) ο εξοπλισµός αυτός να συµπεριληφθεί στην γενικότερη απογραφή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 998 

 

ΘΕΜΑ 49ο: Κατακύρωση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: <<Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτυού>> 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη, το αρ.98557/11219/11-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε.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 πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισµού του έργου του θέµατος, στον τελευταίο µειοδότη  
‘’ΚΩΝ/ΝΟ  ∆ΗΜΟΣΘ. ΚΑΛΤΣΑ’’  που προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση  εξήντα και εξήντα έξι (60,66%). 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 999 

 

ΘΕΜΑ 50Ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΨΗ –ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη, το αρ.96570/11060/7-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε.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. του έργου του θέµατος συνολικής δαπάνης 175.114,15 ευρώ µε Φ.Π.Α. σε υπέρβαση σε 

σχέση µε το ποσό της σύµβασης κατά 11.511,63 ευρώ λόγω αναθεώρησης. 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1000 

 

ΘΕΜΑ 51Ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: <<ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΘΗΒΑΣ-ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ-∆ΕΛΦΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ – 

ΘΗΒΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΝΑΒΑΡΙ>> 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη, το αρ.95655/1931/16-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων 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 αντικατάσταση του αναδόχου της τοπογραφικής µελέτης Σάββα Πατσούρα - Τοπογράφου Μηχανικού λόγω 

συνταξιοδότησης, µε τον µελετητή κ. Αναστάσιο Κακοµύτα - Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό κάτοχο πτυχίου Γ΄τάξης 

στην κατηγορία 16 Τοπογραφικές Μελέτες ο οποίος έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την ολοκλήρωση της 

µελέτης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1001 

 

ΘΕΜΑ 52Ο: Έγκριση  ∆ιάθεσης Πίστωσης για  συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του εξωραϊστικού πολιτιστικού 

συλλόγου Αγίας Άννας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη, το αρ.2268/11-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 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 της συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας στην εκδήλωση 

που διοργανώνει ο Εξωραϊστικός   Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Άννας <<Η ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ>> και  
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β.) την έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης 2.000,00 € (µαζί µε το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1002 

                                                                                                              

ΘΕΜΑ 53Ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ 

ΑΥΛΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη, το αρ.6825/14-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση χορήγησης παράτασης έξι (6) µηνών ήτοι µέχρι 25-04-2011δεχόµενη τις αιτιάσεις του αναδόχου και µε τη 

σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1003 

 

ΘΕΜΑ 54Ο: ‘Έγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ∆ήµου Αυλώνος Ν. Εύβοιας» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη του, το αρ.4434/17-11-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/ΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ της Π.Σ.Ε.  προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 

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

αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Την έγκριση των Πρακτικών ∆ιαγωνισµού και την ανάθεση της µελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Αυλώνος Ν. Εύβοιας» στην σύµπραξη των µελετητικών γραφείων «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Α.Ε. – ∆ΗΜΗΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – ΣΙΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΣΑΝΟΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ», η 

οποία υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά και προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση επί της προεκτιµώµενης 

αµοιβής 6,8311 %, ήτοι προσφερόµενη συνολική αµοιβή µελέτης 206.132,00 € χωρίς τον ΦΠΑ. 

Β. Τον ορισµό της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της µελέτης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1004 

 

ΘΕΜΑ 55ο: Έκδοση Χ.Ε.Π. για πληρωµή τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων  της Π. Ε. Φθιώτιδας>> 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη του, το αρ.4872/17-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της 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 έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), ποσού 22.000,00€ για την πληρωµή των τελών 

κυκλοφορίας έτους 2012, των αυτοκινήτων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο όνοµα της 

υπολόγου Σπηλιοπούλου Αρετής, µονίµου υπαλλήλου της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. Η παραπάνω δαπάνη θα 

πληρωθεί από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0899. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1005 

 

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης προµήθειας ενός (1) FAX Leizer για τις ανάγκες του τµήµατος Κτηνιατρικής  της ∆/νσης 

Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη του, το αρ.4849/17-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/ΝΣΗ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της 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 της δαπάνης διακοσίων ευρώ 200,00 € χωρίς ΦΠΑ για την  προµήθεια ενός (1) FAX Leizer για τις ανάγκες 

του τµήµατος Κτηνιατρικής  µε απ’  ευθείας ανάθεση. Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φορέα 0291  και 

ΚΑΕ 1725. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1006 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Άσκηση αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής µονάδας απαλλοτρίωσης του έργου: 

«∆ιασταύρωση (Νέας Εθνικής Οδού Λαµίας-Αθηνών) προς Ρεγγίνι Μόδι –Παλαιά Εθνικής Οδού  Λαµίας-Λιβαδειάς µε 

παρακάµψεις Ρεγγινίου –Μοδίου». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.83980/384/17-11-2011 σχετικό έγγραφο της 

Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

Ι. την άσκηση στο Εφετείο της Λαµίας, αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής µονάδας απαλλοτρίωσης για το έργο 

«∆ιασταύρωση (Νέας Εθνικής Οδού Λαµίας-Αθηνών) προς Ρεγγίνι –Μόδι –Παλαιά Εθνικής Οδού  Λαµίας-Λιβαδειάς 

µε παρακάµψεις Ρεγγινίου –Μοδίου». 

ΙΙ. τον διορισµό της κ. Κούτρα Ειρήνης και του κ. Τσόγκα Αθανάσιου ως  πληρεξούσιοι δικηγόροι της «Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας»,  οι οποίοι θα επιµεληθούν της ασκήσεως αυτής και θα παραστούν και  θα εκπροσωπήσουν την 

«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στη δικάσιµο που θα οριστεί για  να  υποστηρίξουν το ένδικο αυτό βοήθηµα, 

ενεργώντας ότι κατά τη κρίση τους απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.    

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1007 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση των όρων διαπραγµάτευσης του έργου: <<Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΠΟ Χ.Θ.3+300 ΕΩΣ 7+800(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)>> χρήσης 2010 και προϋπολογισµού 6.540.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 

χρηµατοδοτούµενο από τη ΣΑΕΠ 766/2009(2009ΕΠ76600005) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 4247/18-11-2011 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 έγκριση του τεύχους όρων διαπραγµάτευσης του έργου: <<Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ 

Χ.Θ.3+300 ΕΩΣ 7+800(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)>>Χρήσης 2010 και προϋπολογισµού 6.540.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 

µε το άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, του οποίου διαµορφώνεται ως εξής: 

Στον διαγωνισµό προσκαλούνται οι παρακάτω εργοληπτικές επιχειρήσεις 

1.ΤΕΚΑ Α.Ε. Φιλιππίδη 7, 11524 Αθήνα 

2. ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ Α.Τ.Ε. 19ο χλµ Παιανίας – Μαρκόπουλο, 19002 Παιανία 

3. ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε. Αντ. ∆ούνα 5, 34100 Χαλκίδα 

4. ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε. Ροίδου 18, 41222 Λάρισα 

5. ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 7ο χλµ Έδεσσας – Θεσσαλονίκης, 58500 Σκύδρα Πέλλας 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1008 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού  Επιτροπής αξιολόγησης  διαγωνισµού προµήθειας  υγρών καυσίµων για 
την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 101805/6705/18-11-2011 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης ∆ιοικητικού -Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση του πρακτικού και την απευθείας  ανάθεση της προµήθειας στον Ιωάννη Ν. Φλώρο –Υγρά Καύσιµα-

Λιπαντικά στην οδό 28ηςΟκτωβρίου Χαλκίδα µε την  έκπτωση στις τιµές  ανά είδος  ως κάτωθι: 

• Πετρέλαιο θέρµανσης έκπτωση 0,3% 

• Πετρέλαιο κίνησης έκπτωση 0,5% 

• Βενζίνη Σούπερ έκπτωση 0,5% 

• Βενζίνη αµόλυβδη µε έκπτωση Ο,5%.Η προσφορά του ισχύει µέχρι 31-3-2012. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1009 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.6911/18-11-2011 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας  προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού.Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας τριών (3) µηνών, ήτοι µέχρι 30/12/11 επειδή οι αιτιάσεις του 

αναδόχου  του έργου, είναι βάσιµοι (εν όλω). (Για την παραπάνω παράταση έχει γνωµοδοτήσει θετικά και η 

∆ιαχειριστική Αρχή µε το υπ’ αριθµ. 3552/4-11-11 έγγραφό της).    

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1010 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση προµήθειας εξοπλισµού- server, Λογισµικού. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ.4939/18-11-2011 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 προµήθειας µε απευθείας ανάθεση του παρακάτω µηχανολογικού εξοπλισµού: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μ.Μ. ΠΟΣ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

Keyboard HP 2004 
Standard USB (DT528A) 

Τεµ 
 
2 

 
20 

 
40,00 € 

HP ML350G6 E5620 
3x2GB 3x146G 
SKU 470065-360 

Τεµ 
 
2 

 
1912 

 
3.824,00 € 

HP 4GB 2Rx4 PC3-
10600R-9 Kit 
SKU 500658-B21 

Τεµ 
 
6 

 
125 

 
750,00 € 

HP 500GB 6G SATA 7.2K 
2.5in 
507610-B21 

Τεµ 
 
6 

 
175 

 
1.050,00 € 

HP 460W HE 12V Hotplg 
AC RPS 503296-B21 

 
 
2 

 
163 

 
326,00 € 

HP G3 T1500 INTL UPS 
AF451A 

 
 
2 

 
375 

 
750,00 € 
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HP MS WS08 R2 STD 
ROK EFIGSSW 
589256-B21 

Τεµ 
 
2 

 
525 

 
1.050,00 € 

     

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00 € µε Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1723 
του Ε.Φορέα 073. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1011 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο:Έγκριση δαπάνης για επέκταση συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης µε 

υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων και εγκρίσεων δαπανών >>. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 4938/18-11-2011 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Οικονοµικού της 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 και την απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία OPEN TECHNOLOGY SERVICES  Α. Ε. για την 

‘’επέκταση του συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης,  µε υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων και 

εγκρίσεων δαπανών’’ και στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Το κόστος της συγκεκριµένης δαπάνης, σύµφωνα µε 

την από 28/6/2011 προσφορά της εταιρείας O T S, ανέρχεται στο ποσό των 5.855,00 € και θα βαρύνει τονΕ.Φ. 073  

ΚΑΕ  1723 της Π.Ε. Βοιωτίας.                                                                                        

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1012 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Καθορισµός τιµών µίσθωσης µηχανηµάτων της Π.Ε. Εύβοιας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 7244/18-11-2011 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 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 των καθορισµένων τιµών µίσθωσης µηχανηµάτων και αυτοκινήτων για εργασίες απολογιστικές και 

αυτεπιστασίας της Π.Ε. Εύβοιας σε περίπτωση έκτακτων αναγκών ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ 

1 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣ  

 Α) D-6 ή D-7 έως 140 Hp  35,00 

 Β) D-7  45,00 

 Γ) D-8  60,00 

 ∆) D-9  70,00 

2 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΕΣ (GRADER)  38,00 

3 EKΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 70 Hp και άνω  35,00 

4 EKΣΚΑΦΕΑΣ έως 120 Hp  40,00 

5 EKΣΚΑΦΕΑΣ από 121 Hp και άνω  55,00 

6 ΦΟΡΤΩΤΗΣ έως 90 Hp  30,00 

7 ΦΟΡΤΩΤΗΣ από 91 Hp έως 110 Hp  35,00 

8 ΦΟΡΤΩΤΗΣ από 111 Hp έως 140 Hp  38,00 

9 ΦΟΡΤΩΤΗΣ από 141 Hp έως 160 Hp  40,00 
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10 ΦΟΡΤΩΤΗΣ από 161 Hp έως 180 Hp  43,00 

11 ΦΟΡΤΩΤΗΣ από 181 Hp  και άνω  47,00 

12 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 160 κπ µε 2 κρουστικά  30,00 

13 ∆ΟΝΗΤΙΚΟΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ έως 80 Hp  25,00 

14 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ  40,00 

15 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ  60,00 

16 ΑΛΑΤΟ∆ ΙΑΝΟΜΕΑΣ - ΛΕΠΙ ∆Α  45,00 

17 ΒΑΓΟΤΡΙΛ (ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ)  60,00 

18 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ έως 10 Μ3  25,00 

19 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ από 10 Μ3 και άνω  30,00 

20 BOACAT  21,00 

21 Υ∆ΡΟΦΟΡΑ άνω των 6 Μ3  25,00 

22 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ  200,00 

23 ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

 Α) ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 35 χλµ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

300,00 

 Β)ΑΝΩ ΤΩΝ 35χλµ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 5,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ χλµ 

 

 

β.) η εκτέλεση των έργων θα διενεργείται από µηχανήµατα του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας 

και σε περίπτωση που δεν επαρκούν µε χρήση ιδιωτικών µηχανηµάτων κατόπιν διαγωνισµού, που εφόσον δεν 

ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ευρώ µε απευθείας ανάθεση της µίσθωσης µηχανηµάτων. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1013 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Ορισµός δικηγόρου της Π.Ε.Βοιωτίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 5204/22-11-2011 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

τον ορισµό παράλληλα µε τον δικηγόρο Λιβαδειάς κ. Ιωάννη Γερονικολό που ορίσθηκε µε την αρ.801/10-10-

11απόφαση (Πρακτικό 26 Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.) και της  δικηγόρου Λιβαδειάς κ. Ασηµίνας Μπλούνα   

(Σπυροπούλου 5  Τ.Κ.32100) προκειµένου να εκπροσωπήσει τα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

αναφορικά µε την αίτηση προσωρινής επιδίκασης του Κωνσταντίνου ∆ήµου του Ιωσήφ, ενώπιον του Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ως και σε κάθε µετ’ αναβολής δικάσιµο του ως άνω δικαστηρίου, που έχει ορισθεί 

στις 24-11-2011. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό1014 

 

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

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

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     Αθ. Μπουραντάς                  Ζιώγας Γεώργιος            Κάππος Γεώργιος                               

  

Παρχαρίδης Παναγιώτης  

 

Λετώνης Ιωάννης 

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2



  
-25- 

 

Σκλαπάνης Ταξιάρχης 

 

Τουσιάδης Θωµάς 

 

Χρονάς Αναστάσιος 

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2


