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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ    

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                                                                          
ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΤΤΗΗΣΣ  2244ηηςς  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ    22001111  

                  ΑΑρριιθθµµόόςς  ΠΠρραακκττιικκοούύ  2288  
        

                           Στη Λαµία και στα γραφεία  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Υψηλάντη  1ος όροφος) σήµερα 24 
Οκτωβρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 9:30 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 11161/20-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα 
µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεµάτων της 
ηµερησίας διάταξης: 
  

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 27/20-10-2011 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

ΘΕΜΑ 2ο:  Λήψη απόφασης ως προς την  έγκριση, τροποποίηση δροµολογίων µεταφοράς  µαθητών 

Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2011-2012, ΠΕ Βοιωτίας  

ΘΕΜΑ 3ο: 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, ΠΕ Εύβοιας 

ΘΕΜΑ 4ο:  Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία στο έργο “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆Α” προϋπολογισµού 20.000,00 €, πρόγραµµα 

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Επιχορήγηση από ΤΑΧ∆ΙΚ Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε την υπ' αριθ. 4559/5-8-2011 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης), ΠΕ Εύβοιας 

ΘΕΜΑ 5ο: Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία στο έργο “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆Α” προϋπολογισµού 20.000,00 €, πρόγραµµα 

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Επιχορήγηση από ΤΑΧ∆ΙΚ Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε την υπ' αριθ. 4559/5-8-2011 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης), ΠΕ Εύβοιας 

ΘΕΜΑ 6ο: Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία στο έργο “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆Α” προϋπολογισµού 20.000,00 €, πρόγραµµα 

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Επιχορήγηση από ΤΑΧ∆ΙΚ Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε την υπ' αριθ. 4559/5-8-2011 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης), ΠΕ Εύβοιας 

ΘΕΜΑ 7ο: Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία στο έργο “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆Α” προϋπολογισµού 20.000,00 €, πρόγραµµα 

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Επιχορήγηση από ΤΑΧ∆ΙΚ Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε την υπ' αριθ. 4559/5-8-2011 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης), ΠΕ Εύβοιας 

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής δηµοπρασίας έργου «κατασκευή άµεσων έργων αντιµετώπισης  

καταπτώσεων  - κατολισθήσεων επι της οδού  Στόµιο – διασταύρωση µε Ε.Ο. Οξύλιθος – Πλατάνα (στην 

περιοχή από χθ 0+650 έως χθ 1+00» ΠΕ Εύβοιας 

ΘΕΜΑ 9ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ – αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών Μελέτη: 

”Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Νηλέως Ν. Εύβοιας” 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ∆απάνης για επέκταση συστήµατος  λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης µε 

υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων και εγκρίσεων δαπανών, ΠΕ Ευρυτανίας 

ΘΕΜΑ 11ο: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου µε τίτλο : «Κατασκευή τµηµάτων στέγης στο 1ο∆ηµοτικό Σχολείο 

Καρπενησίου» προϋπολογισµού 5.850 ευρώ µε το ΦΠΑ, ΠΕ Ευρυτανίας 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης Έργου Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από 

πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2011 του έργου: ΄΄ Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό 

άξονα Βούλπη - Βελαώρα – Τοπόλιανα –  ∆αφνούλα – Νέο Αργύρι  ΄΄ ΠΕ Ευρυτανίας 
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ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης Έργου Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από 

πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2011 του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη 

θέση Νερόµυλος του ∆ήµου Αγράφων», Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού Έργου: «Κατασκευή ακροβάθρου στη γέφυρα Κλειστού και 

κατασκευή τεχνικών στον οδικό άξονα Φουρνά – Κλειστός», ΠΕ Ευρυτανίας 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης Έργου Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από 

πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2011 του έργου :«∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΣΤΕΝΩΜΑ»,  Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ασφάλιση των αυτοκινήτων του σκάφους και 

των µηχανηµάτων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας». 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ  ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ»  Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης εκτύπωσης εντύπων , ΠΕ Φθιώτιδας 

ΘΕΜΑ 19ο: Γνωµοδότηση για υποκατάσταση του µέλους της σύµπραξης Αναστασίου Μαλισόβα της µελέτης 

«Μελέτη Κατασκευής της Οδού Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου στο τµήµα Λαµία – Μακρακώµη», αναδόχου 

συµπραττόντων γραφείων  «α)Πατσούρας Σάββας, β)Κανελλόπουλος ∆ηµ., γ)Μαλισόβας Αν., δ)Λάµπρου Γ., 

ε)Αλεξιάδου Μαρία – Χαρά, στ)Φουρνιώτης – Παυλάτος Χρ. και ζ)Μουρελάτου Ελένη – Μαργαρίτα» 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του αριθµ.1/10-10-2011 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής -αξιολόγησης δ/κων – 

τεχνικών προσφορών 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 21ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Π.Ε.  Φθιώτιδας για συνδιοργάνωση στο <<1o open ∆ιεθνές 

Πρωτάθληµα ΣΚΑΚΙ για νέους κάτω των 18 ετών>>  

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ »  Αναδόχου : Αθανασίου Ρίζου ,Π.Ε.  Φθιώτιδας 

ΘΕΜΑ 23ο: ∆ηµοπράτηση έργου:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΜΑΤΝ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟΛΑΜΙΑΣ» Π/Υ: 62.000,00€ Π.Ε.  

Φθιώτιδας 

ΘΕΜΑ 24ο: ∆ηµοπράτηση µε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό του  έργου :  «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 16ου 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», προϋπολογισµού 59.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. Π.Ε.  Φθιώτιδας 

ΘΕΜΑ 25ο: Απ’  ευθείας ανάθεση του έργου: " Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο ∆.∆. ∆άφνης ∆ήµου 

Υπάτης " Π.Ε.  Φθιώτιδας 

ΘΕΜΑ 26ο: Αποστολή πρακτικού διενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού ΠΕ Φωκίδας 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση όρων ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων Π.Ε 

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ» Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

ΘΕΜΑ 29ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, ΠΕ Βοιωτίας 

ΘΕΜΑ 30ο: ΕΓΚΡΙΣΗ  ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ, ΠΕ Εύβοιας 

ΘΕΜΑ 31ο: ∆ηµοπράτηση Έργου  “ Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.Ε. Ελυµνίων ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας 

Άννας Νοµού Ευβοίας 

ΘΕΜΑ 32ο: Αποστολή των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

΄΄ Αντικατάσταση ξύλινων καταστρωµάτων γεφυρών Κλειστού και Κάτω Ποταµιάς Γρανίτσας ΄΄, ΠΕ Ευρυτανίας 

ΘΕΜΑ 33ο: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου µε τίτλο : «Κατασκευή επιχρισµάτων και ηλεκτρολογικών 
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εγκαταστάσεων στο ∆ηµοτικό Σχολείο Νόστιµου» προϋπολογισµού 7.000 ευρώ µε το ΦΠΑ. , ΠΕ Ευρυτανίας 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού του διαγωνισµού «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2015» 

ΘΕΜΑ 35ο: Ματαίωση πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο: «Επιλογή αναδόχους της εργασίας (παροχή 

υπηρεσίας) ∆ηµιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

ΘΕΜΑ 36ο: Εισήγηση για συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΑΡΑΝΤΙ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ» χρήσης 2011  και   προϋπολογισµού  

100.000,00 € µε ΦΠΑ, ΠΕ Βοιωτίας 

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν 
1. κ. Μπουραντάς Αθανάσιος , ως  Πρόεδρος  
2. κ. Mακρή – Θεοδώρου Ελένη, Π.Σ. αναπληρωµατικό µέλος 
3. κ. Zιώγας Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό µέλος 
4. κ. Παρχαρίδης Παναγιώτης, Π.Σ. τακτικό µέλος 
5. κ. Πίσχινας Ανέστης, Π.Σ. , Π.Σ. τακτικό µέλος 

6. κ. Σκλαπάνης Ταξιάρχης, Π.Σ. τακτικό µέλος 
7. κ. Τουσιάδης Θωµάς, Π.Σ., τακτικό µέλος 
8. κ. Λατσούδης Αθανάσιος, Π.Σ. τακτικό µέλος 

 

Από τη συνεδρίαση , αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίασαν τα τακτικά µέλη κ. Λετώνης Ιωάννης και κ. 
Γκικόπουλος Γεώργιος. 
 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Κάππος Γεώργιος, υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ 

Γεωπονικού 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 τα παρακάτω έκτακτα θέµατα: 

  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση προµήθειας µηχανηµάτων φαξ  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Εισήγηση για συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ – ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ – ∆ΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΥΝΗ) –ΘΙΣΒΗ –ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ (ΜΕ 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ∆ΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ) Β’ ΦΑΣΗ» προϋπολογισµού  30.500.000,00  € µε αναθεώρηση και ΦΠΑ, ΠΕ 

Βοιωτίας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του  ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, 

δικηγόρου Π.Ε.Φωκίδας  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο:  Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 

δικηγόρου Π.Ε.Φωκίδας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο:  Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άµφισσας, 

δικηγόρου Π.Ε.Φωκίδας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  6ο :  Έγκριση δαπανών καφέ - αναψυκτικών για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής ,Π.Ε.Βοιωτίας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση  οικονοµικής ενίσχυσης στο σύλλογο Ληµεριωτών Ευρυτανίας «Ο 

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ» ,Π.Ε.Ευρυτανίας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ανεξαρτήτως αρχικής πηγής χρηµατοδότησης, για 

εξόφληση λογαριασµών έργων από το έργο:«Εξόφληση οφειλών των προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες 

εργασίες, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.» των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έτους 

2011. 
 

            Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 872 
 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 27/20-10-2011 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το αριθµ. 27/20-10-2011πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 873 
 

ΘΕΜΑ 2ο:  Λήψη απόφασης ως προς την  έγκριση, τροποποίηση δροµολογίων µεταφοράς  µαθητών 
Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2011-2012, ΠΕ Βοιωτίας  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 4505/ 10-10-11 σχετικό έγγραφο 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού/ Οικονοµικού ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. Όµως, µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή  

 
αποφασίζει οµόφωνα 

 

την αναβολή του θέµατος και την επαναφορά του σε άλλη συνεδρίαση για λήψη απόφασης, µε δεδοµένο ότι 
δεν έχουν υπογραφεί οι συµβάσεις παράτασης των συµβάσεων   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 874 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  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, ΠΕ Εύβοιας 

 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 87607/5848/12-10-11 σχετικό 

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

 
αποφασίζει οµόφωνα 

 

την αναβολή του θέµατος και την επαναφορά του σε άλλη συνεδρίαση για λήψη απόφασης, µε δεδοµένο ότι 
πρέπει να τροποποιηθεί η διακήρυξη αφού έχουν συµπεριληφθεί και υπηρεσίες που θα καταργηθούν.  

  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 875 

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία στο έργο “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆Α” προϋπολογισµού 20.000,00 €, πρόγραµµα 
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Επιχορήγηση από ΤΑΧ∆ΙΚ Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε την υπ' αριθ. 4559/5-8-2011 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης), ΠΕ Εύβοιας 
Αποσύρεται το θέµα από τον εισηγητή επειδή, ήδη έχει ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για 
εκτέλεση του έργου µε αυτεπιστασία και η ανάθεση επιµέρους εργασιών είναι αρµοδιότητα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Εύβοιας.  
 

ΘΕΜΑ 5ο: Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία στο έργο “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆Α” προϋπολογισµού 20.000,00 €, πρόγραµµα 
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Επιχορήγηση από ΤΑΧ∆ΙΚ Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε την υπ' αριθ. 4559/5-8-2011 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης), ΠΕ Εύβοιας 
Αποσύρεται το θέµα από τον εισηγητή επειδή, ήδη έχει ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για 
εκτέλεση του έργου µε αυτεπιστασία και η ανάθεση επιµέρους εργασιών είναι αρµοδιότητα της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 6o: Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία στο έργο “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆Α” προϋπολογισµού 20.000,00 €, πρόγραµµα 
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Επιχορήγηση από ΤΑΧ∆ΙΚ Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε την υπ' αριθ. 4559/5-8-2011 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης), ΠΕ Εύβοιας 
Αποσύρεται το θέµα από τον εισηγητή επειδή, ήδη έχει ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για 
εκτέλεση του έργου µε αυτεπιστασία και η ανάθεση επιµέρους εργασιών είναι αρµοδιότητα της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία στο έργο “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆Α” προϋπολογισµού 20.000,00 €, πρόγραµµα 
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Επιχορήγηση από ΤΑΧ∆ΙΚ Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε την υπ' αριθ. 4559/5-8-2011 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης), ΠΕ Εύβοιας 
Αποσύρεται το θέµα από τον εισηγητή επειδή, ήδη έχει ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για 
εκτέλεση του έργου µε αυτεπιστασία και η ανάθεση επιµέρους εργασιών είναι αρµοδιότητα της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Εύβοιας. 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής δηµοπρασίας έργου «κατασκευή άµεσων έργων αντιµετώπισης  
καταπτώσεων  - κατολισθήσεων επι της οδού  Στόµιο – διασταύρωση µε Ε.Ο. Οξύλιθος – Πλατάνα (στην 
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περιοχή από χθ 0+650 έως χθ 1+00» ΠΕ Εύβοιας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 6333/12 -10-11, 4404/08-07-11 

σχετικά έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν 
αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

συγκροτούµε επιτροπή δηµοπρασίας του έργου του θέµατος που θα διενεργηθεί στις 01-11-2011 και για 
τυχόν επαναληπτικές, αποτελούµενη από τους: 
 
1.Κηλίφη Εµµανουήλ Π.Ε.1 ως τακτικό µέλος και Βαγγελάκο Αλέξανδρο Π.Ε.1 ως αναπληρωµατικό µέλος, 
2.Γνωστόπουλο Ιπποκράτη  Π.Ε.1 ως τακτικό µέλος και Ζέρβα ∆έσποινα Π.Ε.4 ως αναπληρωµατικό µέλος, 
3.Κριτσινά ∆ιαµαντή Τ.Ε. ως τακτικό µέλος και Γκίνη Κωνσταντίνο  Τ.Ε. ως αναπληρωµατικό µέλος, 

4.Συρµακέζη Μαρία ∆.Ε. ως τακτικό µέλος και Μερτίρη Παρασκευή ∆.Ε. ως αναπληρωµατικό µέλος, 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας και 
5.Θωµά ∆ηµήτριο µε αναπληρωτή τον Ποθητάκη Άγγελο, εκπρόσωπο Ο.Τ.Α. 
6.Βαρελά ∆ηµήτριο µε αναπληρωτή τον Κούπριζα Βασίλειο, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. 
7.Αλεξάνδρου Βασίλειο του Νικολάου µε αναπληρωτή τον Αγγελέτο Γεώργιο εκπρόσωπο των εργοληπτικών 
οργανώσεων. 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζουµε τον Κηλίφη Εµµανουήλ µε αναπληρωτή τον Βαγγελάκο Αλέξανδρο. Χρέη 
γραµµατέως θα εκτελέσει η Συρµακέζη Μαρία µε αναπληρωτή την  Μερτίρη Παρασκευή. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 876 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ – αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών Μελέτη: 

”Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Νηλέως Ν. Εύβοιας” 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

την απόρριψη της ένστασης στο σύνολό της για τους λόγους που εκτίθενται  στο πρακτικό ΙΙα της επιτροπής 
διαγωνισµού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 877 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ∆απάνης για επέκταση συστήµατος  λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης µε 

υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων και εγκρίσεων δαπανών, ΠΕ Ευρυτανίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3530 /13-10-11 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 
 

την απ΄ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία   OPEN TECHNOLOGY SERVISES A.E. (O.T.S.) την επέκταση του 
συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης της Ο.Τ.S. µε υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων και 
εγκρίσεων και δαπανών στην Περιφερειακή  Ενότητα  Ευρυτανίας. 

Το κόστος της συγκεκριµένης δαπάνης, σύµφωνα µε την από 28-6-2011 προσφορά της εταιρείας Ο.Τ.S., 
ανέρχεται στο ποσό των 14.010,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. και θα πληρωθεί από τον φορέα 073 και ΚΑΕ 1723 και 0879. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 878 

 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου µε τίτλο : «Κατασκευή τµηµάτων στέγης στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Καρπενησίου» προϋπολογισµού 5.850 ευρώ µε το ΦΠΑ, ΠΕ Ευρυτανίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ  1883  /10 -10-11 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 
 

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

Εργοληπτική Επιχείρηση  ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 879 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης Έργου Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από 

πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2011 του έργου: ΄΄ Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό 
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άξονα Βούλπη - Βελαώρα – Τοπόλιανα –  ∆αφνούλα – Νέο Αργύρι  ΄΄ ΠΕ Ευρυτανίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ   1946 /13 -10-11 σχετικό έγγραφο 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
1.  Την έγκριση της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος  
2. Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δηµοπράτησης. 
3. Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας ως Αρχής που θα  διενεργήσει την 

δηµοπρασία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 880 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης Έργου Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από 
πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2011 του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη 
θέση Νερόµυλος του ∆ήµου Αγράφων», Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ.  1927/ 11 -10-11 σχετικό έγγραφο 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

1.  Την έγκριση της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος  
2. Την έγκριση της διακήρυξης   και των λοιπών τευχών της δηµοπράτησης. 
3. Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας ως Αρχής που θα  διενεργήσει την 

δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 881 

 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού Έργου: «Κατασκευή ακροβάθρου στη γέφυρα Κλειστού και 
κατασκευή τεχνικών στον οδικό άξονα Φουρνά – Κλειστός», ΠΕ Ευρυτανίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ 1923/11  -10-11 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 της δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος στην εργοληπτική επιχείρηση ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ,  η οποία προσέφερε µέσο 

ποσοστό έκπτωσης τριάντα τέσσερα τοις εκατό ( 34,00 %.) 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 882 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης Έργου Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από 
πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2011 του έργου :«∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΣΤΕΝΩΜΑ»,  Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ   1968/14 -10-11 σχετικό έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

1.  Την έγκριση της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος   
2. Την έγκριση της διακήρυξης   και των λοιπών τευχών της δηµοπράτησης. 
3. Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας ως Αρχής που θα  διενεργήσει την 

δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 883 
 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ασφάλιση των αυτοκινήτων του σκάφους και 
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των µηχανηµάτων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας». 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 4166/11 -10-11 σχετικό έγγραφο 

της ∆/νσης Οικονοµικού προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές σε ευρώ µε κριτήριο 
κατακύρωσης ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ανάδειξη αναδόχου, για την ασφάλιση των αυτοκινήτων του 
σκάφους και των µηχανηµάτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα. 
Προϋπολογισµός δαπάνης 40.000,00 € περίπου µε Φ.Π.Α. Η συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από τον 
Κ.Α.Ε. 0899 ΦΟΡΕΑΣ 073 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 884 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ  ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ»  Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ.  3951/ 14-10-11 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 

α ) την έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού προµήθειας µε ανοικτή διαδικασία 
β ) την έγκριση των τευχών του διαγωνισµού 
γ ) την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Προµηθειών που έχει ορισθεί µε την αριθµ.11303/905/17-03-2011 
Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και την προσθήκη σε αυτή για τη διενέργεια  του εν λόγω 
διαγωνισµού των µελών:  

1. Ζωβοίλη Ιωάννη,Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας και  
2. Περώνη Κωνσταντίνου ,Τ.Ε. Μηχανολόγου Μηχ/κου, της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Π.Ε. Φθιώτιδας. 
                                             

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 885 

 
 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης εκτύπωσης εντύπων , ΠΕ Φθιώτιδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ.  4219/13  -10-11 σχετικό έγγραφο 

της ∆/νσης Οικονοµικού προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση δαπάνης ποσού 3.000,00 € , µε ΦΠΑ, προκειµένου να τυπωθούν 5.000 µπλόκ  των 50 φύλλων 
«σχέδιο εγγράφων» µε την επωνυµία της Περιφέρειας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών .  

        Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον φορέα 073   ΚΑΕ  0843 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 886 
 

ΘΕΜΑ 19ο: Γνωµοδότηση για υποκατάσταση του µέλους της σύµπραξης Αναστασίου Μαλισόβα της µελέτης 
«Μελέτη Κατασκευής της Οδού Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου στο τµήµα Λαµία – Μακρακώµη», αναδόχου 

συµπραττόντων γραφείων  «α)Πατσούρας Σάββας, β)Κανελλόπουλος ∆ηµ., γ)Μαλισόβας Αν., δ)Λάµπρου Γ., 
ε)Αλεξιάδου Μαρία – Χαρά, στ)Φουρνιώτης – Παυλάτος Χρ. και ζ)Μουρελάτου Ελένη – Μαργαρίτα» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 86228/1534/Φ.180/Μ /10 -10-11 
σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

 Την υποκατάσταση του µέλους Αγρονόµου – Τοπογράφου Μηχανικού Αναστασίου Μαλισόβα, λόγω 
θανάτου,  από τον κ. ∆ηµήτριο Κανελλόπουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 26, παρ. 1α του Ν. 3316/2005 κατ΄ 
αναλογία του Ν. 716/1977 (άρθρο 14, παρ. 2) της σύµπραξης της µελέτης «Μελέτη Κατασκευής της Οδού Ε.Ο. 
Λαµίας – Καρπενησίου στο τµήµα Λαµία – Μακρακώµη», αναδόχου συµπραττόντων γραφείων  

«α)Πατσούρας Σάββας, β)Κανελλόπουλος ∆ηµ., γ)Μαλισόβας Αν., δ)Λάµπρου Γ., ε)Αλεξιάδου Μαρία – Χαρά, 
στ)Φουρνιώτης – Παυλάτος Χρ. και ζ)Μουρελάτου Ελένη – Μαργαρίτα». 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 887 
 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του αριθµ.1/10-10-2011 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής - αξιολόγησης δ/κων – 
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τεχνικών προσφορών για την προµήθεια φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για 
το  δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς στη Π.Ε.  Φθιώτιδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 17918/14-10-11 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 
 

την έγκριση 1.) του πρακτικού και την αποδοχή της µίας(1) προσφοράς για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, 
µε δεδοµένο την  ύπαρξη ασφυκτικών χρονοδιαγραµµάτων 2.)τη συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο 
στάδιο της αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 888 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Π.Ε.  Φθιώτιδας για συνδιοργάνωση στο <<1ο open ∆ιεθνές 
Πρωτάθληµα ΣΚΑΚΙ για νέους κάτω των 18 ετών>>  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ.7187/17 -10-11 σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης ∆ηµ.Υγείας & Κοιν.Μέριµνας 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 συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην   
συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης µε την Ένωση Σκακιστικών Σωµατείων Ελλάδας για τη διεξαγωγή του 
<<1ου open ∆ιεθνούς Πρωταθλήµατος ΣΚΑΚΙΟΥ κάτω των 18 ετών>> από τις 3 έως τις 11 ∆εκεµβρίου του 

2011, στην αίθουσα των σκακιστικών οµίλων. Το κόστος συµµετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  

θα ανέλθει στο ποσό των 2.500,00 € το οποίο η θα καλυφθεί από το έργο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2011 
του Π.∆.Ε. – Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 889 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ »  Αναδόχου : Αθανασίου Ρίζου ,Π.Ε.  Φθιώτιδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 88279/10307/14 -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 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου , για συνολικό ποσό 277.010,66 ευρώ ( εργασία και 
Φ.Π.Α ) ήτοι µε επί πλέον δαπάνη κατά  4.489,47 € σε σχέση µε το ποσό του συµφωνητικού, οφειλόµενο σε 
αναθεωρήσεις, την αύξηση δαπάνης ασφάλτου και τον Φ.Π.Α. 
                 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 890 
 

ΘΕΜΑ 23ο: ∆ηµοπράτηση έργου:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ» Π/Υ: 62.000,00€ 

Π.Ε.  Φθιώτιδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 86132/10067/10 -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 891 

 

ΘΕΜΑ 24ο: ∆ηµοπράτηση µε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό του  έργου :  «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 16ου 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», προϋπολογισµού 59.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. Π.Ε.  Φθιώτιδας 
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Αποσύρεται το θέµα από τον εισηγητή. 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Απ’  ευθείας ανάθεση του έργου: " Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο ∆.∆. ∆άφνης ∆ήµου 
Υπάτης " Π.Ε.  Φθιώτιδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 86620/10137/11 -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 των τευχών της µελέτης. 

2. Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος στην Εργοληπτική Επιχείρηση Κόφφας Λουκάς του 
∆ηµητρίου  Ε.∆.Ε.,  η οποία έχει την δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 892 
 

ΘΕΜΑ 26ο: Αποστολή πρακτικού διενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού ΠΕ Φωκίδας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ 79998/2868/10-10-11 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 έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση της προµήθειας στον προµηθευτή «ΒΙΕΜ AUSTRIA OIL Α.Ε.»  

Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορίας Λιπαντικών – Εργαλείων – Μηχανηµάτων µε ποσό 44.895,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 893 

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση όρων ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων Π.Ε 
ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 89104/3160/17 -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 έγκριση του σχεδίου διακήρυξης κατάρτισης των όρων ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή υγρών καυσίµων περιόδου 1-1-2012 έως 31-
12-2012, προϋπολογισµού 180.000,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 894 
 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ» Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 88736/2582/16-10-11 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 έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας στον πρώτο µειοδότη 
που είναι  η εργοληπτική επιχείρηση ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. – ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ∆ΗΜ Ο.Ε.  µε προσφερθείσα  έκπτωση 7%. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 895 

 

ΘΕΜΑ 29ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, ΠΕ Βοιωτίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 4600/ 18 -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 

 

την έγκριση: 1)Αγοράς .ποσού 1920,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ 350 ΚΑΕ 1713.γιά 
αγορά φωτοτυπικού µηχανήµατος (Εγγρ. ∆/νσης Ανάπτυξης  3513/11-10-11 , και ανάθεση στη 
οικονοµικότερη από τις υποβληθείσες προσφορές 
2) Αγοράς, ποσού 645,75 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ 073 ΚΑΕ 1699 
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, για τοποθέτηση τριών αντανακλαστικών πινακίδων (Εγγρ. ∆/νσης Τεχνικών Έργων 3707/12-10-11) , ως 
συνηµµένη προσφορά.  
3) Αγοράς, ποσού 1775,81 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τη  πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 
1699 ,για αλλαγή αυτοκόλλητων σήµανσης στο  ∆ιοικητήριο στη Λιβαδειά (Εγγρ. ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
3706/12-10-11 ως συνηµµένη προσφορά . 
4)Παροχής υπηρεσιών, ποσού 250,00 ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 

073 ΚΑΕ 821, για  δαπάνη µεταφοράς µαθητών του 5ου ∆.Σ Θήβας στη Βουλή των Ελλήνων (Εγγρ. 1ου 
Γραφείου Α/θµιας Εκπ/σης Θήβας Φ.14.1./2917/7-10-11 ) Ως συνηµµένη προσφορά .  
5) Αγοράς, ποσού 602,70 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ,από τη πίστωση του Ε .Φ. 291 ΚΑΕ 1111, για 
αγορά  γραφικής ύλης (Εγγρ. ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 17603/7-10-11) ως συνηµµένη προσφορά . 
6)Αγοράς, ποσού 250,00 ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ,από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ .291 ΚΑΕ 
1699, για αγορά  µολυβδοσφραγίδων (Εγγρ. ∆/νσης  Αγροτικής Οικονοµίας  17864/12/10/11 ) 

7)Αγοράς, ποσού 292,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 1723 ,για αγορά  κάρτας 
δικτύου ,UPS  πολύµπριζα ,ΑΝΤΙVIRUS και  εργασία τεχνικού (Εγγρ. ∆/νσης  Α/ θµιας  Εκπ/σης 8630/30/9/11) 
ως συνηµµένη προσφορά. 
8)Αγοράς , ποσού 319,80 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 073/ΚΑΕ 
1723 ,για αγορά  Η/Υ (Εγγρ.∆νσης Α/θµιας Εκπ/σης8731/4/10-11) και ανάθεση στη οικονοµικότερη  από τις 
υποβληθείσες προσφορές.  

9) Αγοράς , ποσού 150,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ, από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 843 , για εκτύπωση 
εντύπων για τις ανάγκες του Μ.Κ.Ε (Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων7691/13-10-11) 
10)Αγοράς  και παροχής υπηρεσιών  ,ποσού 1050,80 ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου  του ΦΠΑ ,από τη 
πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ.390ΚΑΕ. 861 ,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το Κ.Υ 82362 –Μ.Ε (Εγγρ. ∆/νσης 
Μετ/ρων7473/5-10-11) 
11)Αγοράς ,ποσού 461,04 ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ .390ΚΑΕ 

1321 ,για αγορά ανταλλακτικών  για το ΚΥ 5583-Μ.Ε(Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων 7470/6-10-11) 
12)Αγοράς και παροχής υπηρεσιών ,ποσού 590,40 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ,από τη πίστωση 
του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 390ΚΑΕ 861 ,1321 ,για εργασία και ανταλλακτικά για το Κ.Υ 3926-Μ.Ε (Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων 
7471/5-10-11) 
13)Αγοράς και παροχής υπηρεσιών ,ποσού 1353,00 ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ,από τη πίστωση 

του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 390ΚΑΕ 861 ,1321 ,για εργασία και ανταλλακτικά  για το Κ.Υ 3921 –Μ.Ε (Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων 
7472/5-10-11 )  
14) Aγοράς  και παροχής υπηρεσιών ,ποσού 523,13 ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ,από τη πίστωση 
του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ 6108 αυτ/το (Εγγρ.∆/νσης Μετ/ρων 
7708/13-10-11)   
15)Αγοράς και παροχής υπηρεσιών ,ποσού 405,94 ευρώ , από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 861 ,1321 

,για εργασία και ανταλλακτικά για ΚΗΥ 6105 αυτ/το (Εγγρ.∆/νσης Μετ/ρων 7709/13-10-11)  
16)Παροχής υπηρεσιών , ποσού 1000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ,από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 073 
ΚΑΕ 871 ,για πληρωµή δύο εργατών για  τακτοποίηση των αρχείων όλων των υπηρεσιών  στη Θήβα(Εγγρ. 
∆/νσης ∆/κου-Οικ/κου ∆/Υ /10/10/11.  
17)Αγοράς, ποσού 1200,00 ευρώ ,από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 1723 ,αγορά UPS τύπου ΟΝLINE 3 
KVA(Εγγρ. ∆/νσης ∆/κου –∆/κου ∆.Υ /10/10/11)  

18)Αγοράς, ποσού 2500,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 
1111 ,για αγορά γραφικής ύλης για όλες τις υπηρεσίες της Π,Ε .Βοιωτίας . 
19)Αγοράς και παροχής  υπηρεσιών  ,ποσού 5000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ από τη πίστωση του ΕΙ∆. ΦΟΡ 073 
ΚΑΕ 845 5161 , για κάλυψη δαπανών  εορτασµού  α)Της Ηµέρας των Εθνών  και β) Της 28ης  Οκτωβρίου 1940 
(Εγγρ.∆/νσης ∆/κου –Οικ/κου ∆.Υ/3/10/11. 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 896 

 
 

ΘΕΜΑ 30ο: ΕΓΚΡΙΣΗ  ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ, ΠΕ Εύβοιας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ.   89664 / 6007/ 19 -10-11 σχετικό 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού/ Οικονοµικού ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

 

Την επέκταση του συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης της O.T.S µε υποσύστηµα διαχείρισης 
αιτηµάτων και εγκρίσεων δαπανών στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. 

Το κόστος της συγκεκριµένης δαπάνης σύµφωνα µε την από 28 /6/ 2011 προσφορά της Εταιρείας O.T.S 
ανέρχεται στο ποσό των 14.010,00€ και θα πληρωθεί από τον Φορέα 073 ΚΑΕ 1723. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 897 
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ΘΕΜΑ 31ο: ∆ηµοπράτηση Έργου  “ Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.Ε. Ελυµνίων ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας  
Άννας Νοµού Ευβοίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 6462/17 -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 
 

α) την έγκριση δηµοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.Ε. Ελυµνίων ∆ήµου Μαντουδίου – 

Λίµνης – Αγίας Άννας Νοµού Ευβοίας». 
β) την έγκριση διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης. 
γ) Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 898 
 
 

ΘΕΜΑ 32ο: Αποστολή των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 
΄΄ Αντικατάσταση ξύλινων καταστρωµάτων γεφυρών Κλειστού και Κάτω Ποταµιάς Γρανίτσας ΄΄, ΠΕ Ευρυτανίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ.2015 /18 -10-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 

 
1.  Την έγκριση της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος  
2. Την έγκριση της διακήρυξης   και των λοιπών τευχών της δηµοπράτησης. 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 899 
 

ΘΕΜΑ 33ο: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου µε τίτλο : «Κατασκευή επιχρισµάτων και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων στο ∆ηµοτικό Σχολείο Νόστιµου» προϋπολογισµού 7.000 ευρώ µε το ΦΠΑ. , ΠΕ Ευρυτανίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ.2005 /18 -10-11 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 απ’ευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή επιχρισµάτων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο 
∆ηµοτικό Σχολείο Νόστιµου» στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 900 
 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού του διαγωνισµού «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2015» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ.  4287/17  -10-11 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 
 

Α.  Να αποκλεισθεί:  Η SOLVI A.E., επειδή δεν έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στη 

διακήρυξη 

Β.  Να περάσουν στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών οι εταιρίες: 

1.    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. 

3.    REMACO A.E. 

4.    FORMAT CONSULTANTS A.E. 

 
5.  ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ TEC Σύµβουλοι Οργανισµών και Επιχειρήσεων Α.Ε. και ASE SYNERGY CONSULTING A.E. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 901 
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ΘΕΜΑ 35ο: Ματαίωση πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο: «Επιλογή αναδόχους της εργασίας (παροχή 
υπηρεσίας) ∆ηµιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4289/19-10-2011σχετικό έγγραφο 
και πρακτικό προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

1.)την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και των 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης (Επιτροπής Προµηθειών) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά, 
γνωµοδότηση για την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για τους λόγους που 
εκτίθενται στο πρακτικό και 
2.)την ανάκληση της αρ.πρωτ.3551/31-08-2011προκήρυξης,περατούµενης της εν γένει διαδικασίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 902 

 

ΘΕΜΑ 36ο: Εισήγηση για συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΑΡΑΝΤΙ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ» χρήσης 2011  και   προϋπολογισµού  
100.000,00 € µε  ΦΠΑ, ΠΕ Βοιωτίας 
Αποσύρεται από τον εισηγητή επειδή είναι αρµοδιότητα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας. 

 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση προµήθειας µηχανηµάτων φαξ  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 4254/21-10-11 σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της  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 της προµήθειας τεσσάρων (4) φαξ  σύµφωνα µε την εισήγηση και την έγκριση δαπάνης 500,00 

ευρώ µε Φ.Π.Α. από τον Ε.Φ.291 και ΚΑΕ 1725. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 903 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Εισήγηση για συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ – ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ – ∆ΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΥΝΗ) –ΘΙΣΒΗ –ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ (ΜΕ 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ∆ΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ) Β’ ΦΑΣΗ» προϋπολογισµού  30.500.000,00  € µε αναθεώρηση και ΦΠΑ, ΠΕ 
Βοιωτίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 3837/ 21 -10-11 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 
 

συγκροτούµε επιτροπή δηµοπρασίας του έργου του θέµατος που θα διενεργηθεί  την 8-11-2011  ηµέρα  ΤΡΙΤΗ  
και ώρα 10.00 π.µ. και για τυχόν επαναληπτικές, αποτελούµενη από τους: 
 
1. Παπαντωνίου Ισιδώρα Τοπ.Μηχ/κό ως τακτικό µέλος και Γκικοπούλου Αλεξάνδρα, Πολ.Μηχ/κό ως 
αναπληρωµατικό µέλος, 

2. Νταή Χρήστο, Ηλεκτρ.Μηχ/κό ως τακτικό µέλος και Βήττα ∆ήµητρα, Μηχ.Μηχ/κό ως αναπληρωµατικό 
µέλος, 
3. Ευταξία Γεώργιο, Πολ.Μηχ/κό Τ.Ε. ως τακτικό µέλος και Σκόνδρα Παναγιώτα, Πολ.Μηχ/κό Τ.Ε. ως 
αναπληρωµατικό µέλος, 
4. Γεώργαρη  ∆ήµητρα, Εργοδηγό ως τακτικό µέλος και Πλατανιώτη ∆ηµήτριο, Εργοδηγό ως 
αναπληρωµατικό µέλος, 

υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας και 
5. Βίτση Αλέξανδρο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Αλιάρτου , µε αναπληρωτή τον Γεωργίου Ευάγγελο ∆ήµαρχο 
Τανάγρας, εκπρόσωπο Ο.Τ.Α. 
6. Μάµαλη Γιώργο Πολ. Μηχ/κό , µε αναπληρωτή τον Μπράλιο Ιωάννη Ηλ/γο  Μηχ/κό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. 
7. Στάικο Κωνσταντίνο Πολ. Μηχ/κός , µε αναπληρωτή τον  Κατσόγιαννη Ανδρέα  Πολ. Μηχ/κό, εκπρόσωπο 

των εργοληπτικών οργανώσεων. 
Πρόεδρο της επιτροπής ορίζουµε την Παπαντωνίου Ισιδώρα µε αναπληρωτή την Γκικοπούλου Αλεξάνδρα. 
Χρέη γραµµατέως θα εκτελέσει η Γεώργαρη  ∆ήµητρα µε αναπληρωτή τον Πλατανιώτη ∆ηµήτριο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 904 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του  ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, 
δικηγόρου Π.Ε.Φωκίδας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
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 
 

τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο ∆.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ως και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο ενώπιον 
του ως άνω δικαστηρίου και µέχρι τελεσιδικίας της υπόθεσης , προκειµένου να παρασταθεί και να 
εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά κατά τη συζήτηση της 
αγωγής του Γεωργίου Σκοπελίτη, για οφειλή χρηµάτων από εκτέλεση έργου το οποίο δεν πληρώθηκε από την 
Υ∆Ε ως µη νόµιµη δαπάνη.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 905 
 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο:  Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
δικηγόρου Π.Ε.Φωκίδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
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 
 

τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΝΑΝΑ, προκειµένου να παρασταθεί και να 
εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, στο Συµβούλιο της Επικρατείας, ως και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, και µέχρι τελεσιδικίας της υπόθεσης,  για τη συζήτηση 

της αίτησης αναιρέσεως για έργο της κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΣΕΛΕΣ». 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 906 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο:  Χορήγηση εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άµφισσας, 

δικηγόρου Π.Ε.Φωκίδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο του∆/νσης ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού 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 
 

τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, προκειµένου να παρασταθεί και να 
εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, στο Ειρηνοδικείο Άµφισσας , κατά την δικάσιµο της 19ης 
∆εκεµβρίου 2011, ως και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, και µέχρι 
τελεσιδικίας της υπόθεσης, για τη συζήτηση της αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία: ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 907 
 

 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  6ο :  Έγκριση δαπανών καφέ - αναψυκτικών για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 4359/24-10-11 σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Οικονοµικού  προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
 

την έγκριση δαπανών καφέ - αναψυκτικών για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου την Πέµπτη 

27/10/2011, ποσού  600,00 € µε κάλυψη της δαπάνης  από τον Ειδικό Φορέα  073 και ΚΑΕ  0845. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 908 
 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής ,Π.Ε.Βοιωτίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 4561/24-10-11 σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού  της  ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει οµόφωνα 

 

1.Την έγκριση και έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής , ποσού 117,500,00€ , σε βάρος των πιστώσεων Π/Υ του έτους 
2011 από τον Ε.Φ. 151 ΚΑΕ 2713 , στο όνοµα της  υπάλληλου της ∆/νσης Υγείας Παπαγεωργίου Ευσταθίας , 
για πληρωµή επιδόµατος Νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων ήπατος , µυελού των οστών και πνευµόνων για 
το Έ δίµηνο του 2011. Η ηµεροµηνία απόδοσης αυτού ορίζεται 31-1-2012.   
2.Την έγκριση και έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής ,Ποσού 40.000,00€  µε υπόλογο την υπάλληλο Καλαντζή 

Πηνελόπη για την καταβολή δαπανών φωτισµού και κίνησης των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας. Ηµεροµηνία 
απόδοσης αυτού ορίζεται η 31 -1-2012 και η  δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.073 ΚΑΕ 0832. 
Συνολικό ποσό έγκρισης 157.500,00€. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 909 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση  οικονοµικής ενίσχυσης στο σύλλογο Ληµεριωτών Ευρυτανίας «Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ» 
,Π.Ε.Ευρυτανίας 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. Θ2/Γ/924 4561/07-10-11 σχετικό έγγραφο 
της ∆/νσης ∆ηµ.Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 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 συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας , στην   
Πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει  ο σύλλογος  Ληµεριωτών  Ευρυτανίας «Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ» στις 25-26 
& 27 Νοεµβρίου του 2011 στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ληµερίου ∆ήµου Αγράφων, στα πλαίσια της έκθεσης βιβλίου 

για την προστασία του περιβάλλοντος . Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 
χιλίων ευρώ (1.000,00€) στο οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας  θα καλύψει την  παρακάτω δαπάνη 
από τον τακτικό προϋπολογισµό της Π.Ε.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 910 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ανεξαρτήτως αρχικής πηγής χρηµατοδότησης, για 
εξόφληση λογαριασµών έργων από το έργο:«Εξόφληση οφειλών των προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες 
εργασίες, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.»των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έτους 
2011. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθµ.90771/2112/24-10-11σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 

του παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
 

Από το καταρτισθέν Περιφερειακό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2011, να διατεθούν οι κάτωθι πιστώσεις από το έργο: ‘Εξόφληση οφειλών των 

προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.’ 
στον Τοµέα ∆ιάφορα µε Ειδικό Φορέα 071, Τίτλο ∆ηµόσιες Επενδύσεις και ΚΑΕ 9779.000.000.00 στα επιµέρους 
έργα, ανεξαρτήτως αρχικής πηγής χρηµατοδότησης:  
 
 
 

 

Α/Α Τίτλος Έργου Αρ.πρωτ.Λογαριασµού Ποσό 
∆ιάθεσης 
Πίστωσης  

1. ‘Εργασίες οδοποιίας στο ∆ήµο 
Αγ.Γεωργίου’ 

6ος :88123/10299/24-10-
11 

1.783,44 € 

2. ‘Αποκατάσταση κατολίσθησης 
τµήµατος έργου παράκαµψης 
Μοδίου ’ 

4ος: 88126/10300/24-10-
11 

2.830,05 € 

Η Συνολική διατιθέµενη πίστωση είναι τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες δέκα τρία ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά  
(4.613,49 €). 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 911 
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Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και εκτάκτων 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                  Μακρή – Θεοδώρου Ελένη  Γ.Κάππος                                
  
 

Ζιώγας Γεώργιος 
 

 
Παρχαρίδης Παναγιώτης  

 
 

Πσχίνας Ανέστης 
 
 

Σκλαπάνης Ταξιάρχης 
 

 
Τουσιάδης Θωµάς 
 
 
Λατσούδης Αθανάσιος  
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