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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ    
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ                                                          ΟΟΡΡΘΘΗΗ  ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΨΨΗΗ  
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                                                                        1144--1111--22001111            

ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΤΤΗΗΣΣ  44ηηςς  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ    22001111  

                  ΑΑρριιθθµµόόςς  ΠΠρραακκττιικκοούύ  2299  
        
                        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: ∆ιαβίβαση 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 ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού  Επαναληπτικής  ∆ιακήρυξης   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) ∆ήµου Ιστιαίας Ν. Εύβοιας"   

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

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

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

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

ΘΕΜΑ 14ο: ∆ηµοπράτηση έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ 

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

ΘΕΜΑ 15ο: ∆ηµοπράτηση µε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό του  έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 16ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας 

ΘΕΜΑ 16ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΑΡ∆ΙΚΙ –  ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ », Π.Ε. 

Φθιώτιδας 

ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιαβίβαση της  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ Κ.ΤΙΘΟΡΕΑΣ- 

ΕΛΑΤΕΙΑΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας    

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

Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ »  Π.Ε. Φθιώτιδας    

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

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πίστωσης για τη διενέργεια Ηµερίδων 

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

ΘΕΜΑ 22ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ 

ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΑΡΑΘΙΑ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ» Π.Ε. Φωκίδας 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ∆απάνης για έκδοση Απόφασης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) Π.Ε. 
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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 ∆ήµητρα, 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 ∆ιαγωνισµού έργου: ΄΄ Αποκατάσταση 

βλαβών στον οδικό άξονα Αγία Τριάδα - ∆οµιανοί΄΄  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  ∆ιάθεσης 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 ∆ικηγόρου 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 :«Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως 

Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ  (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: «∆ΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ – ΚΑΣΤΡΙΏΤΙΣΣΑΣ», ΠΕ Φωκίδας 

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 Ο∆ΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ – ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑ∆ΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ), ΠΕ Εύβοιας 

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

∆/νσης ∆ιοικητικού/ Οικονοµικού ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

να ορισθεί ο ∆ικηγόρος 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) ∆ηµητρίου 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 ∆ηµητρίου, 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 ∆αδιώτη του Βασιλείου, κατοίκου Καλλιθέας, 10) ∆ηµητρίου 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 

∆/νσης ∆ιοικητικού/ Οικονοµικού ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

να ορισθεί ο ∆ικηγόρος 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 
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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 

∆/νσης ∆ιοικητικού/ Οικονοµικού ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

να ορισθεί ο ∆ικηγόρος 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) 

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

Αθανασίας Κοτσίφη του Αριστείδη, κατοίκου Ασωπίας, 4α) ∆ηµητρίου 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 

∆/νσης ∆ηµ.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 ∆Ε-

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: 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ  1.000,00  € 

Ο κος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 917 

 

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

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 ∆ιαταγών Πληρωµής: α)της µε αριθµό 1033/2011 ∆ιαταγής 
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πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (επιδόθηκε µετά επιταγής προς πληρωµή την 13/10/2011), β)της 

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

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

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

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

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

∆ιαταγής 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 ΚΕ∆∆Υ και των ∆/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 ∆/νσης ∆ιοικητικού/Οικονοµικού ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει 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 ΚΕ∆∆Υ και των ∆/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 ∆/νσης ∆ιοικητικού/Οικονοµικού ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

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 

 

ΘΕΜΑ 9ο: ΈΚ∆ΟΣΗ ΧΕΠ Π.Ε. Εύβοιας 

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

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

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την 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 ∆ιαχείρισης για την πληρωµή 
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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) ∆ήµου Ιστιαίας Ν. Εύβοιας"   

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

∆/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.) ∆ήµου Ελυµνίων Ν. Εύβοιας» 

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

∆/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 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»,που κατέθεσαν την πλέον συµφέρουσα προσφορά. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 923 

 

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

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

 

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

∆/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 

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 

∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ 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 ΑΝΑΒΟΛΗ του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση, προκειµένου να προσκοµισθούν συµπληρωµατικά στοιχεία. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 925 

 

ΘΕΜΑ 14ο: ∆ηµοπράτηση έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ 

Ο∆Ο 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 ∆/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 ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας ως Αρχής που θα  διενεργήσει την 

δηµοπρασία. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 926 

 

ΘΕΜΑ 15ο: ∆ηµοπράτηση µε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό του  έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 16ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας 

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

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

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

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

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

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

δηµοπρασία. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 927 

 

ΘΕΜΑ 16ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΑΡ∆ΙΚΙ –  ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ », Π.Ε. 

Φθιώτιδας 

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

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

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

Τη χορήγηση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΑΡ∆ΙΚΙ  - ΓΡΑΜΜΕΝΗ 

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

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 928 
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ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιαβίβαση της  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ 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 ∆/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 ∆ΡΟΜΟΥ Κ.ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ’’ δαπάνης 

έργου 114.182,86 ευρώ µε Φ.Π.Α. που συντάχθηκε από την ∆/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  ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ 

Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ »  Π.Ε. Φθιώτιδας    

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

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

παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

Την έγκριση των εργασιών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου , όπως αυτός συντάχθηκε από τη 

∆ιευθύνουσα 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 ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ 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 

ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ κατά του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για το έργο: 

‘Αντικατάσταση Εσωτερικού ∆ικτύου 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 

ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ 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 ∆/νσης 

Αγροτικής Οικονοµίας 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 πίστωσης προκειµένου η Γενική ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας να διοργανώσει τις κάτωθι ηµερίδες στους αναφερόµενους ∆ήµους: 

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

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

3. ∆ήµο 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 ∆/νσης ∆ιοικητικού 

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την µονοµερή λύση  µίσθωσης του Αγροτικού Κτηνιατρείου Ευπαλίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 933 

 

ΘΕΜΑ 22ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ 

ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΑΡΑΘΙΑ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ» Π.Ε. Φωκίδας 

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

∆/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 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ∆απάνης 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 ∆/νσης 

∆ιοικητικού /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 ∆ιοικητικού-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 
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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 ∆/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.∆. 118/2007.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 936 

 

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

∆οµιανοί΄΄  ΠΕ Ευρυτανίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 2131/2 -11-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση 

ΧΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ 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 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 2134/2 -11-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

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 ∆/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 
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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  ∆ιάθεσης 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 

 

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 ∆/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 ∆. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. 

• MICROLAND COMPUTERS Ν. ΧΑΛΑΤΣΗΣ-Γ. ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ Ο.Ε. 

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

διαγωνισµού µε επιπλέον δύο άτοµα από την ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλ/κης ∆ιακυβέρνησης: τον κο Γαλάνη ∆ηµήτριο και 

την κα Γιαννούλα Αθανασία. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 941 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Ορισµός ∆ικηγόρου Π.Ε. Ευρυτανίας  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 2148/3 -11-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 



  
-12- 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

τον ορισµό του δικηγόρου κ. Γαλανού Αθανασίου του ∆ηµητρίου 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 :«Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως 

Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ  (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 ∆/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 

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

και   προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ 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 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.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 ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον εν λόγω διαγωνισµό. 

∆.) 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: «∆ΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ – ΚΑΣΤΡΙΏΤΙΣΣΑΣ», ΠΕ Φωκίδας 

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

∆/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 ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
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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 ∆/νσης 

∆ιοικητικού/Οικονοµικού ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

Την 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 Ο∆ΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ – ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑ∆ΑΣ 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 ∆/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 

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 ∆.Ε. ΚΑΠ Π.Ε. Φθιώτιδας και το έργο ΄΄Πολιτιστικές Εκδηλώσεις έτους 2011΄΄ 

που είναι δεκτικός ΧΕΠ, 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 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Αδελφοποιηµένων Πόλεων της επαρχίας Jiangxi από 22-25/11/2011.  

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 

 



  
-14- 

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 ∆/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  ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ – 

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 ∆/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 ∆/νσης Τεχνικών Έργων και β) της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 

χωρικού Σχεδιασµού, στη Φθιώτιδα 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 949 

 

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 ∆ευτέρα 14-011-2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

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 ∆νσης 

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

τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
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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: 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     Αθ. Μπουραντάς                  Ζιώγας Γεώργιος    Λύτρα ∆ήµητρα                               

  

Παρχαρίδης Παναγιώτης  

 

Πισχίνας Ανέστης 

 

Σκλαπάνης Ταξιάρχης 

 

Τουσιάδης Θωµάς 

 

Χρονάς Αναστάσιος 


