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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ                                                        

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ                                                                  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                                                                          

ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΤΤΗΗΣΣ  77ηηςς  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22001111  

                  ΑΑρριιθθµµόόςς  ΠΠρραακκττιικκοούύ  3322  
        

                        Στη Λαµία και στα γραφεία  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Λαµία, Πλατεία Ελευθερίας, 1ος όροφος), 
σήµερα 07 ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Tετάρτη 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 1360/02-12-2011 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 31/ 29-11-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Εύβοιας 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Εύβοιας 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση α.)δηµοπράτησης του έργου:«Συµπληρωµατικές εργασίες στον επαρχιακό 
δρόµο Ρεγγίνι - Μόδι» προϋπολογισµού 250.000,00  ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. β.) την έγκριση διακήρυξης 
και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης γ.)τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας 
ως Αρχής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση µετακίνησης  30/11 και 1/12/2011  στην Αθήνα της Αντιπεριφερειάρχου  Π.Ε. 
Φωκίδας 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση άσκησης ή µη ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση α.)δηµοπράτησης του έργου:«Μέτρα προστασίας οδού Κύµη – Μαλετιάνοι και 
προς Μετόχι» β.) την έγκριση διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης γ.)τον ορισµό της 
∆/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Ευβοίας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία 
ΘΕΜΑ 8ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 
εώς Χ.Θ. 16+499,33) - (Συνέχιση) 
ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: ’’Οδός διασταύρωσης ∆ιστόµου-∆αύλειας 
έως σύνορα Νοµού Ν.Α.Βοιωτίας –Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Νοµού Βοιωτίας’’, υποέργο: ’’∆ιαγράµµιση 
στο Ε.Ο.∆. Ν. Βοιωτίας’’ 
ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση ακύρωσης του διαγωνισµού του έργου: ’’ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ’’ και την επανάληψή του µε τους ίδιους όρους 
ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση α.)δηµοπράτησης του έργου:<< ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ∆.∆ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ>>, προϋπολογισµού 70.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. β.) την έγκριση 
διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης γ.)τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχής που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία  
ΘΕΜΑ 12ο:α) Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας 
γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης(µελάνια) και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης, β) Έγκριση των όρων 
της διακήρυξης 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής Π.Ε. Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης  συνδροµών σε  εφηµερίδες Π.Ε. Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 15ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 16ο: Αποστολή κλήσης – ορισµός δικηγόρου Π.Ε. Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 17ο: Αποστολή Κλήσης – ορισµός δικηγόρου Π.Ε. Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Εύβοιας 
ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. Π.Ε. Εύβοιας 
ΘΕΜΑ 20ο:Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 520/2011 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
ΘΕΜΑ 21Ο:Οριστικοποίηση βαθµολογίας της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης: <<Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ∆ήµου Αιδηψού Ν.Εύβοιας >> 
ΘΕΜΑ 22ο: Την έγκριση: α) ανάθεσης του έργου “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 13ου 
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∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ ”  µε πρόχειρο διαγωνισµό β) Την έγκριση των τευχών της 
µελέτης γ) Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει 
τον πρόχειρο διαγωνισµό 
ΘΕΜΑ 23ο: Καθορισµός των όρων Πρόσκλησης διαπραγµάτευσης για την προµήθεια ειδών 
τροφίµων για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας  έτους 2012 

ΘΕΜΑ 24ο: Ορισµός ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκπόνηση των µελετών «Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου Ιστιαίας Ν.Εύβοιας» και «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) 
∆ήµου Ελυµνίων Ν.Εύβοιας» 

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης:«Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Νηλέως Ν. Εύβοιας» 

ΘΕΜΑ 26ο:Καθορισµός των όρων διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των 
Ιδρυµάτων αυτών  Περιφερειακής Ενότητας  Ευρυτανίας  έτους 2012 

 
Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν 
1. κ. Μπουραντάς Αθανάσιος , ως  Πρόεδρος  
2. κ. Χρονάς Αναστάσιος, Π.Σ. αναπληρωµατικό µέλος 
3. κ. Zιώγας Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό µέλος 
4. κ. Λετώνης Ιωάννης, Π.Σ. τακτικό µέλος 

5. κ. Παρχαρίδης Παναγιώτης, Π.Σ. τακτικό µέλος 
6. κ. Σκλαπάνης Ταξιάρχης, Π.Σ. , Π.Σ. τακτικό µέλος 
7. κ  Τουσιάδης Θωµάς, Π.Σ., τακτικό µέλος 
8. κ. Μπαράκος Νικόλαος, Π.Σ., αναπληρωµατικό µέλος 
 
Από τη συνεδρίαση , αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίασαν τα τακτικά µέλη, Γκικόπουλος Γεώργιος και 

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

Γεωπονικού µε βαθµό ∆΄, 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: : α) Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης και β) έγκριση συµβατικών τευχών του  έργου: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆.Σ. ΕΛΕΩΝΑ (Β’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισµού  15.000,00 € µε τον Φ.Π.Α.   
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών έκτακτων αναγκών Π.Ε.Ευρυτανίας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο : Έγκριση άσκησης ανακοπών ή µη επί διαταγών πληρωµής που αφορούν την 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του ∆’τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά , 
Π.Ε.Εύβοιας 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του ∆’τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά , 
Π.Ε.Εύβοιας 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση πρακτικών  και κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού Επιλογής 
αναδόχου για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, του σκάφους και των µηχανηµάτων έργων, των 
υπηρεσιών της Π. Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Απ’  ευθείας ανάθεση του έργου: " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΠΛΑΤΑΝΟΥ ", Προϋπολογισµού  15.000,00 ΕΥΡΩ 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Ορισµός δικηγόρου, Π.Ε.Φωκίδας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση µίσθωσης χωρίς διαγωνισµό ιδιωτικών µηχανηµάτων για  την εκτέλεση 
εργασιών  εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες µε  αυτεπιστασία από την ∆.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας  και  καθορισµός ωριαίας αποζηµίωση  αυτών που θα ισχύει από 5-12-2011 έως 31-12-
2012  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση απ’  ευθείας ανάθεση του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ   ∆.∆.  
ΑΧΛΑ∆ΙΟΥ»,προϋπολογισµού:19.000,00  ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση µετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση ανάθεσης του έργου µεταφοράς Υπηρεσιών, Π.Ε.Φθιώτιδας 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Ορισµός δικηγόρου, Π.Ε.Φωκίδας 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό  1041 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 31/ 29-11-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το αριθµ.31/29-11-2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1042 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Εύβοιας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 58017/4121/29-11-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
την έγκριση δαπάνης ποσού 1.953,00 ευρώ για πληρωµή της προµήθειας εγγυητικής επιστολής µεταξύ του 
αναδόχου: Κ/Ξ Γ.Βάρσος – Γ.Σακελλαρίου και της Π.Ε. Εύβοιας λόγω διαλύσεως της εργολαβίας, η οποία 
αφορούσε το έργο: <<Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας>> και 
θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071 και τον ΚΑΕ 9779.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1043 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Εύβοιας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 100784/6643/29-11-2011σχετικό έγγραφο της 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
 
την έγκριση δαπάνης ποσού 54.728,85 ευρώ για πληρωµή ιδιοκτητών µηχανηµάτων έργων για έκτακτες 
ανάγκες, σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, που εργάσθηκαν για τη βατότητα στο Ε.Ο.∆. Εύβοιας σε 
βάρος του Ε.Φ. 071 και του ΚΑΕ 9779.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1044 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση α.) δηµοπράτησης του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες στον επαρχιακό δρόµο Ρεγγίνι 
- Μόδι» προϋπολογισµού 250.000,00  ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. β.) την έγκριση διακήρυξης και των λοιπών τευχών 
δηµοπράτησης γ.) τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχής που θα διενεργήσει την 
δηµοπρασία 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 104541/11573/25-11-2011σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1045 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση µετακίνησης  30/11 και 1/12/2011  στην Αθήνα της Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φωκίδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 



Α∆Α: 45ΨΨ7ΛΗ-ΥΑΒ 

  
-4- 

την έγκριση µετακίνησης της κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας στην Αθήνα από 30/11-01/12/2011. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1046 
 
ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση άσκησης ή µη ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, όπου µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

την αναβολή του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση και τη λήψη περαιτέρω διευκρινήσεων από την αρµόδια 
υπηρεσία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1047 
 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση α.) δηµοπράτησης του έργου: « Μέτρα προστασίας οδού Κύµη – Μαλετιάνοι και προς 
Μετόχι » 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 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.7561/30-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
α.) Την έγκριση της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος 

β.) Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δηµοπράτησης. 
γ.) Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας  Στερεάς    Ελλάδας  ως   Αρχής που 
θα διενεργήσει την δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1048 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 εώς Χ.Θ. 
16+499,33) - (Συνέχιση) 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.7498/30-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

την αποδοχή των λόγων του αναδόχου ως βάσιµους και την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης του έργου του θέµατος για ένα (1)έτος και εικοσιέξι(26) ηµέρες µε αναθεώρηση, ήτοι µέχρι 31-08-
2012, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1049 

 
ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: ’’Οδός διασταύρωσης ∆ιστόµου-∆αύλειας έως 
σύνορα Νοµού Ν.Α.Βοιωτίας –Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Νοµού Βοιωτίας’’, υποέργο: ’’∆ιαγράµµιση στο Ε.Ο.∆. Ν. 
Βοιωτίας’’ 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.105513/2354/29-11-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.  προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος για δύο (2) µήνες µε 
αναθεώρηση, ήτοι µέχρι 30-12-2011, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1050 
 

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση ακύρωσης του διαγωνισµού του έργου: ’’ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ 
ΛΑΜΙΑΣ’’ και την επανάληψή του µε τους ίδιους όρους. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό προς την Επιτροπή, όπου µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική 
Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

την αναβολή του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση λόγω ανεπαρκούς τεκµηρίωσης από την αρµόδια 
υπηρεσία. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1051 
 
ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση α.)δηµοπράτησης του έργου:<< ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ∆.∆ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ>>, προϋπολογισµού 70.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. β.) την έγκριση διακήρυξης και των λοιπών τευχών 
δηµοπράτησης γ.)τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχής που θα διενεργήσει τη 
δηµοπρασία  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.106777/11705/01-12-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1052 
 

ΘΕΜΑ 12ο:α) Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας γραφικής ύλης, 
υλικών εκτύπωσης (µελάνια) και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και 
των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης, β) Έγκριση των όρων της διακήρυξης 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.106942/6981/01-12-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού –Οικονοµικού  Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
 

α.) την έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή,  προµήθειας γραφικής ύλης,  υλικών εκτύπωσης (µελάνια) και φωτοτυπικού χαρτιού για την 
κάλυψη των  αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης για το 
οικον. έτος 2012, προϋπολογισµού δαπάνης (85.000,00)€ µε ΦΠΑ, σε βάρος πιστώσεων του Ε.Φ. 02 073 και 
ΚΑΕ 1111. 
β) την έγκριση των όρων  της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού. 

       
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1053 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής Π.Ε. Βοιωτίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.5305/01-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού –Οικονοµικού  Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

1.Την έγκριση και έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής , ποσού 117.000,00 ευρώ , 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 ΣΤ δίµηνο του 2011. Η ηµεροµηνία απόδοσης αυτού ορίζεται 31-01-2012.   
2.Την έγκριση και έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής , ποσού 6.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων Π/Υ του έτους 
2011 από την πίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 831, στο όνοµα του υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού , Μπαρκώση ∆ηµήτριου, για κάλυψη δαπανών ύδρευσης των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας. Η 

απόδοση αυτού ορίζεται η 31/01/2012 . 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1054 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης  συνδροµών σε  εφηµερίδες Π.Ε. Βοιωτίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.5374/01-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού –Οικονοµικού  Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Την έγκριση συνολικού ποσού 3,000 ευρώ από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του Π/Υ οικ. έτους 2011 του Ε.Φ.  
073 ΚΑΕ 1121 για την  ετήσια κάλυψη συνδροµών στις ακόλουθες ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες 
τοπικού τύπου: 
1)ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ συνδροµή 200,00 ευρώ   
2)ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ συνδροµή 200,00 ευρώ  

3)ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ συνδροµή 200,00 ευρώ  
4)ΣΚΥΤΑΛΗ συνδροµή 100,00 ευρώ 
5)ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ συνδροµή 200,00 ευρώ 
6)ΕΝ ∆ΕΛΦΟΙΣ συνδροµή 200,00 ευρώ  
7)∆ΙΑΒΗΜΑ συνδροµή 200,00 ευρώ  

8)ΘΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ συνδροµή 200,00 ευρώ  
 Από την ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτονται συνδροµές για αποστολή  δυο (2) αντιτύπων για  ενηµέρωση των 
αιρετών οργάνων ( Γραφεία Αντιπεριφεριαρχών) της Π. Ε. Βοιωτίας. 
    

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1055 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Βοιωτίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.5351/02-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού –Οικονοµικού  Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

Την έγκριση αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών ως κατωτέρω: 
1) Αγοράς , ποσού 268,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ , από τη πίστωση του Ε. Φ. 073 ΚΑΕ 1111 , για αγορά 
µελανιών ( Εγγρ. Ά/θµιας Εκπ/σης 10457/15-11-2011 ) ως συνηµµένη προσφορά . 
2) Επισκευής , ποσού 184,50 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του Ε. Φ. 390 ΚΑΕ 

1723, για επισκευή Η/Υ και δηµιουργία εφεδρικών αρχείων ( Εγγρ. Τµήµα Μετ/ρων Θήβας 9962/10-11-11) ως 
συνηµµένη προσφορά .  
3) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 1722,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη 
πίστωση του Ε.Φ. 390 ΚΑΕ 869, 1329, για συντήρηση των δυο αυτόµατων γραµµών έλεγχου ( Εγγρ. ΚΤΕΟ 
Αλιάρτου 361/21-11-11) ως συνηµµένη προσφορά  

4) Παροχής υπηρεσιών ποσού 6000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ από τη πίστωση του Ε.Φ.  073 ΚΑΕ 879, για την 
Τεχνική Υποστήριξη της Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου και η απ’ ευθείας ανάθεση στη 
εταιρία Σ.  Γιαχριτσης κ΄ Σία ΟΕΒΕ ως συνηµµένη προσφορά 11/9/11 
5) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 599,28 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη 
πίστωση του Ε.Φ. 390 ΚΑΕ , 861 , 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΥ 6105 αυτ/το ( Εγγρ. ∆/νσης 
Μετ/ρων 8632/18-11-11) 

6) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 172,20 ευρώ συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του Ε.Φ. 
390 ΚΑΕ 861, για εργασία για το Κ.Υ. 3926 Μ.Ε. ( Εγγρ. ∆/νσης  Μετ /ρων 8631/18-11-11) 
7) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 212,79 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη 
πίστωση του Ε.Φ. 390ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το Κ.Υ. 9634 Μ.Ε. ( Εγγρ. ∆/νσης 
Μετ/ρων 8630/18-11-11) 
8) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 1201,71 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη 

πίστωση του Ε.Φ. 390 ΚΑΕ 861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το Κ.Υ. 146-Μ.Ε.( Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων 
8629/18/11/11) 
9) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 250,90 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ . από τη πίστωση του Ε.Φ. 
390 ΚΑΕ 861, για εργασία για το Κ.Υ. 2649-Μ.Ε. ( Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων 8628/18-11-11)  
10) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 258,30 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ από τη 
πίστωση του Ε.Φ.  390 ΚΑΕ 861, 1321 – Μ.Ε. και ΚΗΥ 6189,6193,6226 αυτ/τα ( Εγγρ. ∆/νσης Μετ/ρων 

8626/18/11/11) 
11) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 867,15 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη 
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πίστωση του Ε.Φ. 390 ΚΑΕ 861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το Κ.Υ.2649-Μ.Ε.( Εγγρ. ∆/νσης 
Μετ/ρων 8627/18-11-11) 

12) Παροχής υπηρεσιών , ποσού 1225,08 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του 
Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 879, για απολύµανση του χώρου του ∆ιοικητηρίου στη Θήβα ως προσφορά eco πολης 
11/11/11 
13) Αγοράς ποσού 19920,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του Ε. Φ. 071 ΚΑΕ 
9699 για αγορά δυο χιλιάδων κάδων ασφαλτοµειγµα , των 25 κιλών και η απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία  
Σκουρλέτος Χρ Αριστόδηµο στην οικονοµικότερη από τις τρεις υποβληθείσες προσφορές ( Εγγρ. ∆/νσης 

Τεχν. Έργων 4277/25-11-11, 4305/25/11/11 και 4286 /25/11/11)και σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχέδιο 
σύµβασης . 
14) Αγοράς και παροχής υπηρεσιών , ποσού 7000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη 
πίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 845 για κάλυψη των αναγκών των εκδηλώσεων  εν όψει των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς , όπως αυτές αναφέρονται στο ∆.Υ 29/11/11 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κου ΟΙΚ/κου  
15) Αγοράς , ποσού 100,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του Ε.Φ. 350 ΚΑΕ 

1111 , για αγορά toner ( Εγγρ. Τµήµα Εµπορίου 4625/30/11/11). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1056 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Αποστολή κλήσης – ορισµός δικηγόρου Π.Ε. Βοιωτίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.5284/30-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού –Οικονοµικού  Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

τον ορισµό του  ∆ικηγόρου Λιβαδειάς κ. Ιωάννη  Γερονικολού (Γ.Παπασπύρου 9 - Τ.Κ. 32100) προκειµένου να 
εκπροσωπήσει τα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  κατά της 92/2010 απόφασης του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως και σε κάθε µετ’ 
αναβολής δικάσιµο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για την από 25-10-2010 ασκηθείσα έφεση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κατά της Μαρίας Μάργαρη, που συζητείται στις 07-03-2012 ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 11.00 π.µ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1057 
 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Αποστολή Κλήσης – ορισµός δικηγόρου Π.Ε. Βοιωτίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.5338/30-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού –Οικονοµικού  Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
τον ορισµό του  ∆ικηγόρου Λιβαδειάς κ. Ιωάννη  Γερονικολού (Γ.Παπασπύρου 9 - Τ.Κ. 32100) προκειµένου να 
εκπροσωπήσει τα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  κατά της 92/2010 απόφασης του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως και σε κάθε µετ’ 
αναβολής δικάσιµο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, για την από 23-11-2010 ασκηθείσα έφεση της Μαρίας 
Μάργαρη κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,που συζητείται στις 07-03-2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

11.00 π.µ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1058 
 
ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Εύβοιας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.107008/6987/01-12-2011 σχετικό έγγραφο 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
 
Την έγκριση δαπάνης 200.000,00 ευρώ για την εκτέλεση  διαφόρων αντιπληµµυρικών έργων µε απευθείας 
µίσθωση µηχανηµάτων όταν κάθε φορά η εκτιµώµενη δαπάνη δεν θα ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ευρώ 
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σε βάρος του Ε.Φ.071 και του ΚΑΕ 9779.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1059 
 

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. Π.Ε. Εύβοιας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.107018/6988/01-12-2011 σχετικό έγγραφο 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

την έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π.  ποσού 1.500,00 € σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και στο όνοµα 
του µονίµου υπαλλήλου ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΗ µε Α βαθµό της ∆.Τ.Ε Π.Ε.Εύβοιας  για την πληρωµή των 

αδειών κυκλοφορίας  των έξι ( 6 ) φορτηγών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 02073 και  ΚΑΕ 0899. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1060 
 

ΘΕΜΑ 20ο:Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 520/2011 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.107544/7039/01-12-2011 σχετικό έγγραφο 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
α.) Την τροποποίηση της αρ.520/2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. µόνο ως προς το ύψος 
δαπάνης για απ’ευθείας µίσθωση µηχανηµάτων.  
β.) Από το έργο µε τίτλο: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας» προϋπολογισµού 1.130.000,00 €, την  
έγκριση διάθεσης  ποσού 210.000,00 ευρώ για απ΄ευθείας  µίσθωση µηχανηµάτων σε βάρος του Ε.Φ. 02071 

και ΚΑΕ 9781.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1061 
 
ΘΕΜΑ 21ο:  Οριστικοποίηση βαθµολογίας της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 
<<Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ∆ήµου Αιδηψού Ν.Εύβοιας >> 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4737/02-12-2011 σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ(α) της επιτροπής και την οριστικοποίηση της βαθµολογίας για την ανάθεση της 
µελέτης << Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου Αιδηψού Ν.Εύβοιας>>.  
Ο κ. Α.Χρονάς ψήφισε λευκό διότι υπάρχουν εκκρεµότητες για τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής 
διαγωνισµού. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1062 
 

ΘΕΜΑ 22ο: Την έγκριση: α) ανάθεσης του έργου “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 13ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ ”  µε πρόχειρο διαγωνισµό β) Την έγκριση των τευχών της µελέτης γ) Τον ορισµό της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισµό 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.7631/02-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1063 

 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Καθορισµός των όρων Πρόσκλησης διαπραγµάτευσης για την προµήθεια ειδών τροφίµων για 
τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας  έτους 2012 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4313/02-12-20111σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού –Οικονοµικού 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 των όρων πρόσκλησης σε διαπραγµάτευση για την προµήθεια ειδών τροφίµων, αναγκών των 
Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2012, σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και το Π.∆. 118/2007 
«Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου».  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1064 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Ορισµός ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκπόνηση των µελετών «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
(ΓΠΣ) ∆ήµου Ιστιαίας Ν.Εύβοιας» και «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου Ελυµνίων Ν.Εύβοιας» 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4733/02-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

Τον ορισµό της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας των µελετών «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου Ιστιαίας Ν.Εύβοιας» και «Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου Ελυµνίων Ν.Εύβοιας». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1065 
 

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση Πρακτικών ∆ιαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης:«Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Νηλέως Ν. Εύβοιας» 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4732/02-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

Α. Την έγκριση των Πρακτικών ∆ιαγωνισµού και την ανάθεση της µελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Νηλέως Ν. Εύβοιας» στην σύµπραξη των µελετητικών 

γραφείων «ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ-∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ» , η οποία υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα 
προσφορά και προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής 8,5076 %. 
Β. Τον ορισµό της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της µελέτης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1066 
 

ΘΕΜΑ 26ο:Καθορισµός των όρων διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των Ιδρυµάτων αυτών  
Περιφερειακής Ενότητας  Ευρυτανίας  έτους 2012 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4194/30-11-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε.Ευρυτανίας 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 
 

α.) την έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού  
β.) την έγκριση των όρων της διακήρυξης και του τεύχους δηµοπράτησης για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων  για τις ανάγκες των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των Ιδρυµάτων αυτών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (Εργατική Εστία Καρπενησίου, ΟΑΕ∆, ΙΚΑ, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, 

Βρεφονηπιακός Σταθµός και ΕΚΑΒ) για το έτος 2012,σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/07-06-2010) και το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α΄/10-07-2007). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1067 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:α) Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης και β) έγκριση συµβατικών τευχών του  έργου: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆.Σ. ΕΛΕΩΝΑ (Β’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισµού  15.000,00 € µε τον Φ.Π.Α.  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4457/02-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
α.) Την έγκριση µε απευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος. 
β.) Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δηµοπράτησης. 

γ.) Τον ορισµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1068 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών έκτακτων αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.2469/05-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
 

1.την εκτέλεση του έργου  του θέµατος στο σύνολό του, απολογιστικά µε ύψος δαπάνης αυτό που θα 
αναφέρεται στη ΣΑΝΑ 0029/2012 ή αυτό που θα καθοριστεί σε µελλοντικές τροποποιήσεις αυτής, µε 
µηχανήµατα του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆.Τ.Ε. και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν µε 
ιδιωτικά µηχανήµατα είτε κατόπιν διαγωνισµού που θα γίνει µετά από σχετική πρόβλεψη και εκτίµηση των κατά 
περιοχή ενδεχοµένων αναγκών είτε µε απ’ ευθείας µίσθωση όταν η εκτιµώµενη δαπάνη είναι σχετικά µικρή και 

δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. κατά περίπτωση, και για τις περιπτώσεις εκείνες που 
δεν θα µπορούν να καλυφθούν µε τα µηχανήµατα που θα µισθωθούν µετά από διαγωνισµό.  
2.Σε κάθε µορφής διαγωνισµό (πρόχειρο, προφορικό ή τακτικό), για την ανάδειξη εργολάβων επί µέρους 
εργασιών µε υλικά ή χωρίς, (για την προµήθεια υλικών, ισχύουν οι κείµενες διατάξεις Ν. 3669/08) ή µε απ’ 
ευθείας ανάθεση κατασκευής µικροτεχνικών από σκυρόδεµα καθώς και διάστρωση ασφαλτοταπήτων σε 
σηµεία µε καθιζήσεις για αποκατάσταση του οδοστρώµατος λόγω σοβαρού επικειµένου κινδύνου όταν η 

εκτιµώµενη δαπάνη είναι σχετικά µικρή και δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ΕΥΡΩ πλέον  Φ.Π.Α. κατά 
περίπτωση. 
3.τον καθορισµό ωροµισθίων – ηµεροµίσθιων για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων και αυτοκινήτων, 
όπως ορισθεί:  
    

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Για κάθε ώρα εργασίας): 

 
1. Προωθητήρες D6 ή D7 έως 140 HP                                                       35,00 ΕΥΡΩ 
2. Προωθητήρες D7                                                                           45,00 ΕΥΡΩ 
3. Προωθητήρες D8                                                                           60,00 ΕΥΡΩ 
4. Προωθητήρες D9                                                                            70,00 ΕΥΡΩ 
5. ∆ιαµορφωτήρες                                                                                  38,00 ΕΥΡΩ 

6. Εκσκαφέας – φορτωτής 70 ΗΡ και άνω                                          35,00 ΕΥΡΩ 
7. Εκσκαφέας έως 120 ΗΡ                                                                  40,00 ΕΥΡΩ 



Α∆Α: 45ΨΨ7ΛΗ-ΥΑΒ 

  
-11- 

8. Εκσκαφέας από 121 ΗΡ και άνω                                                              55,00 ΕΥΡΩ 
9. Φορτωτές έως 90ΗΡ                                                                            30,00 ΕΥΡΩ 

10. Φορτωτές από 91 ΗΡ έως 110 ΗΡ                                                  35,00 ΕΥΡΩ 
11. Φορτωτές από 111 ΗΡ έως 140 ΗΡ                                                          38,00 ΕΥΡΩ                                                    
12. Φορτωτές από 141 ΗΡ έως 160 ΗΡ                                                          40,00 ΕΥΡΩ 
13. Φορτωτές από 161 ΗΡ έως 180 ΗΡ                                                          43,00 ΕΥΡΩ 
14. Φορτωτές από 181 ΗΡ και άνω                                                     47,00 ΕΥΡΩ 
15. Αεροσυµπιεστής 160κπ µε 2 κρουστικά                                        30,00 ΕΥΡΩ 

16. ∆ονητικός οδοστρωτήρας έως 80 ΗΡ                                             25,00 ΕΥΡΩ 
17. Ανυψωτικός γερανός                                                                       40,00 ΕΥΡΩ 
18. Εκχιονιστικό                                                                                       60,00 ΕΥΡΩ 
19. Αλατοδιανοµέας - λεπίδα                                                                         45,00 ΕΥΡΩ 
20. Βαγοτρίλ (Αεροσυµπιεστής)                                                                  60,00 ΕΥΡΩ 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1069 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση άσκησης ανακοπών ή µη επί διαταγών πληρωµής που αφορούν την 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.107977/534/05-12-2011σχετικό έγγραφο του 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
 

την µη άσκηση ανακοπής κατά των αριθµ. 1199,13339,1251/2011 διαταγών πληρωµής που αφορούν την Π.Ε. 
Εύβοιας, επειδή αποδέχεται ότι υφίστανται οι οφειλές. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1070 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του ∆’τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά , 
Π.Ε.Εύβοιας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.108057/535/05-12-2011 σχετικό έγγραφο 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
τον ορισµό του ∆ικηγόρου Xαλκίδας  κ. Γεώργιο Ρουµελιώτη( Α.Μ.292) προκειµένου να εκπροσωπήσει τα 
συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε την αγωγή της εταιρείας µε την επωνυµία « ΚΤΕΛ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.», ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως και σε κάθε µετ’ 

αναβολής δικάσιµο του ως άνω δικαστηρίου, που έχει ορισθεί στις 14-12-2011.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1071 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Ορισµός δικηγόρου ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά , 
Π.Ε.Εύβοιας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.108060/536/05-12-2011 σχετικό έγγραφο 

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

αποφασίζει οµόφωνα 
 

τον ορισµό του ∆ικηγόρου Xαλκίδας  κ. Γεώργιο Ρουµελιώτη( Α.Μ.292) προκειµένου να εκπροσωπήσει τα 
συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε την αγωγή της εταιρείας µε την επωνυµία « ΚΤΕΛ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.», ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως και σε κάθε µετ’ 
αναβολής δικάσιµο του ως άνω δικαστηρίου, που έχει ορισθεί στις 14-12-2011.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1072 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση πρακτικών  και κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού Επιλογής αναδόχου 



Α∆Α: 45ΨΨ7ΛΗ-ΥΑΒ 

  
-12- 

για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, του σκάφους και των µηχανηµάτων έργων, των υπηρεσιών της Π. Ε. 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.5216/05-12-2011 σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση του αποτελέσµατος του εν λόγω διαγωνισµού, στην εταιρία 
‘Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ’ Ανώνυµος Ασφαλιστική και Αντασφαλιστική Εταιρία, για ένα (1)έτος, µε ηµεροµηνία έναρξης 
από 01/01/2012 και µε δυνατότητα παράτασης της σύµβασης, µονοµερώς από την υπηρεσία µέχρι δύο (2) 
µήνες, µε τους ίδιους όρους, έναντι συνολικού ετήσιου κόστους ασφάλισης ποσού 16.840,00€.  Οι 
συγκεκριµένες  δαπάνες θα πληρωθούν από τον  ΚΑΕ  0899 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1073 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Απ’  ευθείας ανάθεση του έργου: " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ", 
Προϋπολογισµού  15.000,00 ΕΥΡΩ 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.107798/11761/02-12-2011 σχετικό έγγραφο 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
του παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

1.  Την έγκριση των τευχών της µελέτης. 
2.  Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος στον εµπειροτέχνη  ΚΟΡΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, κάτοικο 
Γαρδικίου Φθιώτιδας ο οποίος έχει την δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1074 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Ορισµός δικηγόρου, Π.Ε.Φωκίδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
τον ορισµό του ∆ικηγόρου κ. Νικολάου Αναγνωστόπουλου προκειµένου να εκπροσωπήσει τα συµφέροντα 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –Π.Ε. Φωκίδας αναφορικά µε: 
α.)την αίτηση αναστολής του Γεωργίου Τουρνάρα  κατά της απόφασης Επιτροπής Αυθαιρέτων της 

Ν.Α.Φωκίδας – ∆/σης Πολεοδοµίας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς 
β.)την αίτηση των κ.κ. Αλεξάνδρου ∆ρακούλα και Γαρυφαλλιάς Αλεξ.∆ρακούλα κατά αποφάσεων της 
Ν.Α.Φωκίδας - ∆/νσης Πολεοδοµίας  
γ.)την αίτηση ακυρώσεως <<Αντ.∆ροσερός – Αρχ.∆ροσερός & ΣΙΑ Ο.Ε.>> κατά της απόφασης Επιτροπής 
Αυθαιρέτων της Ν.Α.Φωκίδας - ∆/σης Πολεοδοµίας.                                                                                                                                                                                                                                 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1075 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση µίσθωσης χωρίς διαγωνισµό ιδιωτικών µηχανηµάτων για  την εκτέλεση 
εργασιών  εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες µε  αυτεπιστασία από την ∆.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  
και  καθορισµός ωριαίας αποζηµίωση  αυτών που θα ισχύει από 5-12-2011 έως 31-12-2012  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 4490/06-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

α.) την εκτέλεση των ανωτέρω  εργασιών απολογιστικά από την ∆/νση Τεχνικών Έργων του Τµήµατος 

Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  µε ιδιωτικά µηχανήµατα που θα µισθώσει 
χωρίς διαγωνισµό.  
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β.) Καθορίζουµε την ωριαία αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων όπως αναφέρεται παρακάτω µε ισχύ 
από 29-11-2011 έως 31-12-2012: 

  
TYΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1  ∆ιαµορφωτήρας (Γκρέιντερ)  43 

2 Προωθητήρας D6: 45 

3 Προωθητήρας D7:  47 

4 Προωθητήρας D8: 50 

5 Φορτωτής Λαστιχοφόρος: µεχρι 100 HP 35 

6 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος: µεχρι 100 HP 40 

7 Φορτωτής Λαστιχοφόρος: απο 100 HP -180 HP 47 

8 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος: µεχρι 100 HP-180 HP 52 

9  Εκσκαφέας  Λαστιχοφόρος 43 

10 Εκσκαφέας  Ερπυστριοφόρος 53 

11 Τρακτέρ µε µαχαίρι και αλατιέρα 30 

12 Πλατφόρµα µεταφοράς µηχανηµάτων: µέχρι 40χλµ και 
ανά 10 χλµ επί πλέον πενήντα ευρώ (50€) 

230 

13 Μεταφορά Βαρέων οχηµάτων  (Γερανοοφόρο) 60 

14 Φορτωτής µε λεπίδα 45 

15 Φορτηγό Λεπίδα ,Αλατιέρα ,Βυτίο και πιεστικό 45 

16 Μηχανικός εκσκαφέας µε λεπίδα 45 

17 UNIMOC Χορτοκοπτικό, Λεπίδα ,Αλατιέρα ,Βυτίο και 
πιεστικό 

45 

18 Αυτοκινούµενη αλατιέρα µεΛεπίδα 45 

 TYΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ € 

19 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 0-6τον  140 

20 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 6-10τον 160 

21 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 10-15τον 230 

22 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 15τον και ανω 260 

23 Οδοστρωτήρας  300 

       
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1076 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση απ’  ευθείας ανάθεση του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ   ∆.∆.  
ΑΧΛΑ∆ΙΟΥ»,προϋπολογισµού:19.000,00  ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.107878/11767/02-12-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

1.Την έγκριση των τευχών της µελέτης. 
2. Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος στην Εργοληπτική Επιχείρηση «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»  ο οποίος έχει την δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1077 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση µετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.468/06-12-2011σχετικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη  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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας, στο Μεσολόγγι στις 01-12-2011 και στο 

Αγρίνιο στις 02-12-2011για υπηρεσιακούς λόγους. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1078 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση ανάθεσης του έργου µεταφοράς Υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς 
την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
την απευθείας ανάθεση του έργου της µεταφοράς των υπηρεσιών της Π.Σ.Ε. µε έδρα τη Φθιώτιδα, στην 

εταιρία µε την επωνυµία ‘ALPHA-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Χ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ’ έναντι του ποσού των 18.450,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1079 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Ορισµός δικηγόρου, Π.Ε. Φωκίδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.566/07-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

τον ορισµό του δικηγόρου κ. Νικολάου Εµµανουήλ, για την εκδίκαση στις 14-12-2011, ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Τολοφώνος, της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων της Ελένης Παπαδηµητρίου κατά της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και µέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης, που 
αφορά προγραµµατική σύµβαση της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας µε τον πρώην ∆ήµο 
Τολοφώνας  για την κατασκευή του έργου «Αγωγός Οµβρίων Υδάτων και Βελτίωση Εισόδου Κεντρικού 

Αγωγού ∆ρόµου ∆.∆. Ερατεινής».      
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1080 
 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και έκτακτων θεµάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση. 
Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: 

 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
         Αθ. Μπουραντάς                  Χρονάς Αναστάσιος           Κάππος Γεώργιος                              

  
Ζιώγας Γεώργιος 
 

Λετώνης Ιωάννης 
 
Παρχαρίδης Παναγιώτης  

 
Μπαράκος Νικόλαος 

 
Τουσιάδης Θωµάς 
 
Σκλαπάνης Ταξιάρχης 
 


