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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 15ης Δεκεμβρίου  2011ΤΗΣ 15ης Δεκεμβρίου  2011

         Αριθμός Πρακτικού 33         Αριθμός Πρακτικού 33

                        Στη Λαμία και στα γραφεία  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Λαμία, Πλατεία Ελευθερίας, 1ος όροφος), 
σήμερα  15  Δεκεμβρίου  2011,  ημέρα  Πέμπτη 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  1348/12-12-2011  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 32/ 7-12-11 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΘΕΜΑ 2ο: Αποστολή δικογράφου, Π.Ε. Βοιωτίας
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΘΕΜΑ 4ο: 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: «Οδός Ζάρακες – Παραλία Αλμυροποτάμου (Ολοκλήρωση)»
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων 
αναγκών  σε  ιδιώτες  με  αυτεπιστασία  από  την  Δ.Τ.Ε  Περιφερειακής  Ενότητας  Φθιώτιδας  και  καθορισμός 
ωριαίας αποζημίωσης αυτών πού θα ισχύει από 1-1-2012 έως 31-12-2012
ΘΕΜΑ 6ο: Διαβίβαση  του πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ 
ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ»
ΘΕΜΑ 7ο: Αποστολή πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων της 
Π.Ε Φωκίδας
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης ως προς την  έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς  μαθητών Π/θμιας & 
Δ/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2011-2012, Π.Ε. Βοιωτίας
ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  του  με αριθμό  3/12-12-2011  πρακτικού  της  Επιτροπής  διαγωνισμού   που  αφορά  το 
άνοιγμα και αξιολόγηση των δικαιολογητικών  της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 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 10ο:  έγκριση πρακτικών  και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού Επιλογής αναδόχου για την 
προμήθεια μελανιών (TONNER) για τις   ανάγκες  των  υπηρεσιών  της Π.  Ε. Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 11: Έγκριση 7ης  τροποποίησης προϋπολογισμού 2011
ΘΕΜΑ 12: Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας
ΘΕΜΑ 13: Έγκριση δαπάνης για τη δράση το  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ, Π.Ε. Εύβοιας
ΘΕΜΑ 14: Απ΄ευθείας ανάθεση έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΩΛΟΥ» Π.  Ε. Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 15:  Δημοπράτηση έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ Της ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ» Π.  Ε. Φθιώτιδας

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν
1. κ. Μπουραντάς Αθανάσιος , ως  Πρόεδρος 
2. κ. Zιώγας Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό μέλος
3. κ. Παρχαρίδης Παναγιώτης, Π.Σ. τακτικό μέλος
4. κ. Σκλαπάνης Ταξιάρχης, Π.Σ. τακτικό μέλος
5. κ Τουσιάδης Θωμάς, Π.Σ., τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση , αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίασαν τα τακτικά μέλη, Γκικόποπουλος Γεώργιος, 
Λατσούδης Αθανάσιος , Λετώνης Ιωάννης και Πίσχινας Ανέστης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Λύτρα Δήμητρα, υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ 
Οικονομικού με βαθμό Β΄, που ορίσθηκε γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής με την 78858/2669/22-9-11, 
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα  να συζητήσει το παρακάτω έκτακτα θέματα:
ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο:   Λήψη  απόφασης  ως  προς  την  έγκριση  προσφυγής  στη  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της συντήρησης  των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας
ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  2ο: Έγκριση  αποτελέσματος  δημοπρασίας  έργου:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΜΕΣΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. ΟΞΥΛΙΘΟΣ 
– ΠΛΑΤΑΝΑ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΌ ΧΘ 0+650 ΕΩΣ ΧΘ 1+000)
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο:  Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαπλατύνσεις σε τμήματα του 
επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι –Στένωμα», Π.Ε. Ευρυτανίας
ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο: Διαβίβαση   του  πρακτικού  του  πρόχειρου  διαγωνισμού   του  έργου  :   «  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  16ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΛΑΜΙΑΣ» ΠΕ Φθιώτιδας  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Απ’  ευθείας ανάθεση του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 
ΟΔΟ ΜΑΖΙΟΥ-ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ» ΠΕ Φθιώτιδας  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Απ’  ευθείας ανάθεση του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ», ΠΕ Φθιώτιδας  
ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο: Διαβίβαση   εισήγησης   για  την  ανάθεση  της  μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΗ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΡΚΙΤΣΑΣ».  ΠΕ Φθιώτιδας  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ευρυτανίας
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση αριθμ. 1/31-10-2011 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής -αξιολόγησης δ/κων – 
τεχνικών προσφορών για την συλλογή συσκευασία και μεταφορά για καταστροφή επικίνδυνων απόβλητων 
ήτοι (6.215 λίτρων του εντομοκτόνου lebaycid του οποίου η χρήση έχει απαγορευτεί και 6.480 λίτρων success 
που  έχει  λήξη  τον  Ιούνιο του προηγούμενου  έτους)  και  έκδοση πιστοποιητικού  τελικής  καταστροφής της 
δ/νσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας >>  στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στη Π.Ε.  Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση Προσαρμογής Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια και τοποθέτηση DEXION  για τις ανάγκες του αρχείου 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο Έγκριση δαπάνης για τη μετεγκατάσταση του Φορέα Μίνι - Σύζευξης
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο:  Έγκριση δαπάνης για την έκδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «το καλάθι των 
αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  1081

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 32/ 7-12-11 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η  Επιτροπή  ενέκρινε  ομόφωνα  το  αριθμ.  32/7-12-11  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1082

ΘΕΜΑ 2ο: Αποστολή δικογράφου, Π.Ε. Βοιωτίας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  5483/8 -12-11 σχετικό έγγραφο 

της Δ/νσης Διοικητικού/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
να ορισθεί ο δικηγόρος Αθηνών κ. Σταματόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου, οδ. Ακαδημίας  43 Τ.Κ. 10672 
για  τη  υπεράσπιση  των  συμφερόντων  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  (λόγω  συνταξιοδότησης  του 
δικηγόρου Αθηνών κ. Καράμπελα Δημητρίου που είχε αρχικά ορισθεί για τη υπεράσπιση των συμφερόντων 
της ΝΑΒ κατά τη δικάσιμο της 5-11- 2007, όπου και αναβλήθηκε) σχετικά με την ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας  Αίτηση  αναιρέσεως  της  πρώην  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Βοιωτίας,  κατά  της  Κ/Ξ   «Χ.  
Καλογρίτσας – Θ. Ηλιακόπουλος» και κατά της υπ’ αριθμ. 1460/2001 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιώς (Δ’ Τμ.) για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος στις 12- 12- 2011, ως και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο  
του ως άνω δικαστηρίου.    

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1083

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 7807/9 -12-11 σχετικό έγγραφο της 

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την ανάθεση του έργου στον πρώτο μειοδότη που είναι 
η Ε/Ε SICAP S.A.  με την προσφερθείσα από αυτή έκπτωση  42,30 % 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1084

ΘΕΜΑ 4ο: 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: «Οδός Ζάρακες – Παραλία Αλμυροποτάμου (Ολοκλήρωση)»
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 7380/6-12-11 σχετικό έγγραφο της 

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

-2-



ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΗ-ΥΑΒ
τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριών  μηνών,  ήτοι μέχρι 25-2-2012.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1085

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων 
αναγκών  σε  ιδιώτες  με  αυτεπιστασία  από  την  Δ.Τ.Ε  Περιφερειακής  Ενότητας  Φθιώτιδας  και  καθορισμός 
ωριαίας αποζημίωσης αυτών πού θα ισχύει από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108960/11802/06 -12-11 σχετικό 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

α)  Την  εκτέλεση των σχετικών εργασιών απολογιστικά  από  την  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  του  Τμήματος 
Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ιδιωτικά  μηχανήματα  που  θα  μισθώνει χωρίς 
διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό  αυτό.   
β)  Καθορίζουμε  την  ωριαία  αποζημίωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων όπως  αναφέρεται   στο ανωτέρω 
σχετικό. Τα παραπάνω  μισθώματα  θα  ισχύουν  από  την   01-01-2012  έως  31-12-2012.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1086

ΘΕΜΑ 6ο: Διαβίβαση  του πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ 
ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 110289/11871/8 -12-11 σχετικό 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την κατακύρωση του διαγωνισμού στον τελευταίο μειοδότη «ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ» που προσέφερε ενιαίο 
ποσοστό  έκπτωσης ΠΕΝΤΕ τοις εκατό (5%). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1087

ΘΕΜΑ 7ο: Αποστολή πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων της 
Π.Ε Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  110213/4019/8-12-11 σχετικό 
έγγραφο της  Δ/νσης  Διοικητικού/Οικονομικού  ΠΕ  Φωκίδας  προς την  Επιτροπή,  το  οποίο  και  αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την κατακύρωση της προμήθειας στην  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΠΕΡΛΙΓΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ–ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» με 
τιμές  προσφοράς: 

1. Για βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης έκπτωση : 0,2%
2. Για πετρέλαιο θέρμανσης έκπτωση : 0,2%

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1088

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης ως προς την  έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς  μαθητών Π/θμιας & 
Δ/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2011-2012, Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  5435/12 -12-11 σχετικό έγγραφο 
της Δ/νσης Διοικητικού/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 νέων  δρομολογίων   μεταφοράς μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Νομού Βοιωτίας :
Αγία Τριάδα-Άγιος Γεώργιος-Αλίαρτος (ΕΠΑΛ) & αντίστροφα
Αριθμός μαθητών  (2)   Ημερήσια αποζημίωση  98,80
Λιβαδειά –Αράχωβα ( επιστροφή  μόνο από Ειδικό Δ.Σ Λιβαδειάς)
Αριθμός μαθητών  (1)  Ημερήσια αποζημίωση : 78,92 + έξοδα συνοδού

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1089

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  του  με αριθμό  3/12-12-2011  πρακτικού  της  Επιτροπής  διαγωνισμού   που  αφορά  το 
άνοιγμα και αξιολόγηση των δικαιολογητικών  της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 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
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  21786/12 -12-11 σχετικό έγγραφο της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και  αποτελεί  
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την  έγκριση  του  με  αριθμό  3/12-12-2011  πρακτικού  της  Επιτροπής  διαγωνισμού   που  αφορά  το 

άνοιγμα και αξιολόγηση των δικαιολογητικών  της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 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 και 
εισηγούμαστε την κατακύρωση  του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρεία BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Λ. Μεσογείων 449 
Αγία Παρασκευή Αττικής. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1090

ΘΕΜΑ 10ο:  έγκριση πρακτικών και  κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού Επιλογής αναδόχου για την 
προμήθεια μελανιών (TONNER) για τις   ανάγκες  των  υπηρεσιών  της Π.  Ε. Φθιώτιδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  5383/12 -12-11 σχετικό έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικού ΠΣΕ προς την Επιτροπή,  το οποίο και  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών (TONNER) των εκτυπωτών των φωτοτυπικών 
μηχανημάτων  και  των  μηχανημάτων  φαξ   για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Φθιώτιδας στους παρακάτω προμηθευτές:
1) Για την προμήθεια μελανιών   (TONNER) των εκτυπωτών (Κατηγορία Α΄ ) να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 
στην επιχ/ση    MICROLAND.  Προϋπολογισμός 30.000,00 €
2) Για την προμήθεια μελανιών   (TONNER) των φωτοτυπικών μηχανημάτων (Κατηγορία Β΄ ) να κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός στην επιχ/ση HITEC  Ν. Γκαρέλης. Προϋπολογισμός 15.000,00 €
3)  Για  την  προμήθεια  μελανιών   (TONNER)  των   μηχανημάτων   FAX  (Κατηγορία  Γ΄)  να  κατακυρωθεί  ο  
διαγωνισμός στην επιχ/ση ΓΡΑΜΜΗ  COM. Προϋπολογισμός 10.000,00 €
Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους, με ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή της και με δυνατότητα 
παράτασης μονομερώς από την υπηρεσία, για δύο μήνες με τους ίδιους όρους.  Οι συγκεκριμένες  δαπάνες  
θα πληρωθούν από τον  ΚΑΕ  1111.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1091

ΘΕΜΑ 11: Έγκριση 7ης  τροποποίησης προϋπολογισμού 2011
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη το υπ’ αριθμ.   5345/9  -12-11 σχετικό έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικού ΠΣΕ προς την Επιτροπή,  το οποίο και  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
       Την έγκριση της 7ης Τροποποίησης του Π/Υ οικ.  Έτους 2011,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
εισηγητική έκθεση και στους πίνακες εσόδων-εξόδων  των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1092

ΘΕΜΑ 12: Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας
Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη το  υπ’  αριθμ.   483/8  -12-11  σχετικό  έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 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  μετακίνησης  του  Αντιπεριφερειάρχη,  Περιφερειακής  Ενότητας  Ευρυτανίας  κ.  Βασίλη 

Καραμπά στην Λαμία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7-12-2011, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση 
εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1093

ΘΕΜΑ 13: Έγκριση δαπάνης για τη δράση το  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ, Π.Ε. Εύβοιας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 10955917172/5-12-11 σχετικό έγγραφο της 
Δ/νσης Διοικητικού/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 απόσυρση του θέματος .
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1094

ΘΕΜΑ 14: Απ΄ ευθείας ανάθεση έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΩΛΟΥ» Π.  Ε. Φθιώτιδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 111186/11914/12 -12-11 σχετικό 

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου του θέματος, με Προϋπολογισμό 24.500,00 € με Φ.Π.Α. στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» η οποία έχει την δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1095

ΘΕΜΑ 15:  Δημοπράτηση έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ Της ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ» Π.  Ε. Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 111117/11912/12 -12-11 σχετικό 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

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

δημοπρασία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1096

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο:   Λήψη  απόφασης  ως  προς  την  έγκριση  προσφυγής  στη  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της συντήρησης  των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  5570/13 -12-11 σχετικό έγγραφο 
της Δ/νσης Διοικητικού/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 της προσφυγής στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 3δ΄ του άρθρου 83  
του  Ν.  2362/95,  αφενός   μεταξύ  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  –  Περιφερειακή  Ενότητα  Βοιωτίας  και 
αφετέρου της εταιρείας ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε  και του Ηλία Β.Καρβούνη, ο οποίος είχε υποβάλλει  προσφορά στα 
πλαίσια του διενεργηθέντος διαγωνισμού, ο οποίος απέβη άγονος  ή ενδεχομένως και  με άλλες εταιρείες 
σχετικές με το αντικείμενο της ανάθεσης. Τη διαπραγμάτευση θα διενεργήσει η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07, 
που έχει  συγκροτηθεί  με τις αρ.347/2.6.2011 & 242/19.4.2011 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Η εν 
λόγω  επιτροπή  μετά  τη  διενέργεια  της  διαπραγμάτευσης  θα  συντάξει  σχετικό  πρακτικό  με  σχετική 
γνωμοδότηση, το οποίο θα αποστείλει  για οριστική απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή. Στη συνέχεια θα 
υπογραφεί  η  σχετική  σύμβαση.  Το  αντικείμενο  της  διαπραγμάτευσης   είναι  η  συντήρηση  των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου Βοιωτίας στη Λιβαδειά και  Θήβα  καθώς και του 
κτιρίου των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας επί της οδού Γιαννούτσου 38  στη Λιβαδειά,  για 
χρονικό διάστημα τριών μηνών, εντός του οποίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες 
διενέργειας  του επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού  διαγωνισμού για  ανάδειξη αναδόχου του έργου της 
συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων και υπογραφή νέας σύμβασης. To προϋπολογισμένο μηνιαίο ποσό 
της  εν  λόγω  ανάθεσης  είναι  ύψους  8.200,00€  άνευ  ΦΠΑ  .  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  όροι  της 
υπ’αριθμ.2249/25.5.2011 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1097

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  2ο: Έγκριση  αποτελέσματος  δημοπρασίας  έργου:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΜΕΣΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. ΟΞΥΛΙΘΟΣ 
– ΠΛΑΤΑΝΑ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΌ ΧΘ 0+650 ΕΩΣ ΧΘ 1+000)
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 7711/6 -12-11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και την ανάθεση του έργου στον πρώτο μειοδότη που είναι η Ε/Ε 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ  με προσφερθείσα από αυτή έκπτωση  44,049  %.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1098

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο:  Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαπλατύνσεις σε τμήματα του 
επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι –Στένωμα», Π.Ε. Ευρυτανίας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το από 13 -12-11 σχετικό έγγραφο της Δ/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

εγκρίνει  το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  και  την  ανάθεση  του  έργου  στην  εργοληπτική  επιχείρηση 
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ η οποία προσέφερε  μέσο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα 
τοις εκατό ( 49,00 %).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1099

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο: Διαβίβαση  του  πρακτικού  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  του  έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  16ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΛΑΜΙΑΣ» ΠΕ Φθιώτιδας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  110557/11888/12 -12-11 σχετικό έγγραφο 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την  κατακύρωση  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  στον  τελευταίο  μειοδότη   ‘’  ΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΜΑΚΡΗ ‘’,   που 
προσέφερε  μέση τεκμαρτή έκπτωση  δέκα τοις εκατό   ( 10 %). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1100

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Απ’  ευθείας ανάθεση του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 
ΟΔΟ ΜΑΖΙΟΥ-ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ» ΠΕ Φθιώτιδας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  11247111950/13-12-11 σχετικό έγγραφο 
της Δ/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 «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ» η οποία έχει την δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1101

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Απ’  ευθείας ανάθεση του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ», ΠΕ Φθιώτιδας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  11247611955/14-12-11 σχετικό έγγραφο 
της Δ/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 «ΔΑΣΣΙΟΥ 

ΒΑΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ» η οποία έχει την δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1102

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο: Διαβίβαση   εισήγησης   για  την  ανάθεση  της  μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΗ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΡΚΙΤΣΑΣ».  ΠΕ Φθιώτιδας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  1124469/1948/13-12-11 σχετικό έγγραφο 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

την  έγκριση  του  Πρακτικού  ΙΙΙ  και  την  ανάθεση  της μελέτης του  θέματος  στην  σύμπραξη  μελετητικών 
γραφείων: «ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΤΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤ. & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», επειδή αυτή  υπέβαλε την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά [οικονομική προσφορά: 66.383,00 εξήντα έξι χιλιάδες και τριακόσια ογδόντα τρία 

-6-



ΑΔΑ: 45ΨΨ7ΛΗ-ΥΑΒ
ευρώ  χωρίς  Φ.Π.Α.]  με  έκπτωση  20%  επί  της  προεκτιμώμενης  αμοιβής  της  Υπηρεσίας,  καθόσον 
συγκεντρώνει την  μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (96,10 ενενήντα έξι  μονάδες και δέκα εκατοστά). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1103

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ευρυτανίας
Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  υπ’  αριθμ.  493/13-12-11  σχετικό  έγγραφο  του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 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  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ευρυτανίας,  κ.  Βασιλείου 
Καραμπά:
1) στη  Λαμία  στις  15-12-2011  για  να  συμμετάσχει  στην  Εκτελεστική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς 

Ελλάδας.
2) στη  Λαμία  στις  21-12-2011  για  να  συμμετάσχει  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  της  Περιφέρειας  Στερεάς 

Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1104

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση αριθμ. 1/31-10-2011 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής -αξιολόγησης δ/κων – 
τεχνικών προσφορών για την συλλογή συσκευασία και μεταφορά για καταστροφή επικίνδυνων απόβλητων 
ήτοι (6.215 λίτρων του εντομοκτόνου lebaycid του οποίου η χρήση έχει απαγορευτεί και 6.480 λίτρων success 
που  έχει  λήξη  τον  Ιούνιο του προηγούμενου  έτους)  και  έκδοση πιστοποιητικού  τελικής  καταστροφής της 
δ/νσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας >>  στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στη Π.Ε.  Φθιώτιδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  21975/15-12-11 σχετικό έγγραφο της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 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 του Πρακτικού που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τη συνέχεια 
του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

Β. τον αποκλεισμό της εταιρίας ΑΡΒΙΣ-ΤΣΙΜΕΡΜΑΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. επειδή δεν κάλυψε 
κάποιο  από  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  του  άρθρου  6  της  διακήρυξης  3/2011,  επί  ποινή 
αποκλεισμού όπως όριζε η διακήρυξη. 

Γ. τη συνέχιση του διαγωνισμού στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών με τις εταιρίες INTERGEO 
Ε.Π.Ε.-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENVIROCHEM – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και με την 
POLYECO A.E. – BIOMHXANIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Οι απομείνασες τρεις (3) εταιρίες 
κρίνονται επαρκείς συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1105

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση Προσαρμογής Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
Ο  Πρόεδρος  ανέπτυξε  το  θέμα  αυτό,  έχοντας  υπόψη  το  από  15  -12-11  σχετικό  έγγραφο της  Δ/νσης 
Οικονομικού ΠΣΕ προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
       Την έγκριση της Προσαρμογής του Π/Υ οικ. Έτους 2012, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισηγητική 
έκθεση. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1106
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια και τοποθέτηση DEXION  για τις ανάγκες του αρχείου 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη το υπ’ αριθμ.  5453/15  -12-11  σχετικό έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικού ΠΣΕ προς την Επιτροπή,  το οποίο και  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την  έγκριση  δαπάνης  για  προμήθεια  και  τοποθέτηση  DEXION  για  τις  ανάγκες  του  αρχείου  της  Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.  
 Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά την αγορά DEXION  για την διαμόρφωση χώρων αρχείων διαστάσεων 
μήκος 13,5 μ.,  ύψος 2,5 μ και  πλάτους 0,45 μ, (συνολικά  65 μέτρων ) και  των υπολοίπων υλικών (βίδες,  
μεταλλικές κολόνες κλπ) για τη στήριξη της κατασκευής.
Η συγκεκριμένη δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.400,00€ και θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ  1711
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1107

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο Έγκριση δαπάνης για τη μετεγκατάσταση του Φορέα Μίνι - Σύζευξης
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 113774/5447/15 -12-11 σχετικό έγγραφο 
της Δ/νσης Οικονομικού ΠΣΕ προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση δαπάνης για τη μετεγκατάσταση του Φορέα Μίνι – Σύζευξης με κωδικό Φορέα ΥΠ5 – ΦΘΙΩΤ –  
1361, σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
που αφορά τη Δ/νση Τεχνικών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η συγκεκριμένη δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.200,00€ χωρίς ΦΠΑ και θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 
0899 και 0869.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1108

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο:  Έγκριση δαπάνης για την έκδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «το καλάθι των 
αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε  το θέμα αυτό,  έχοντας  υπόψη το υπ’ αριθμ.  5454/15  -12-11  σχετικό έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικού ΠΣΕ προς την Επιτροπή,  το οποίο και  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την έγκριση  δαπάνης έκδοσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «το καλάθι των αγροτικών προϊόντων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» προκειμένου η συγκεκριμένη έκδοση να διανεμηθεί 

- στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
- στα Μ.Μ.Ε. της Περιφέρειας
- στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας
- στους Δήμους της Περιφέρειας
- στους φορείς  του  πρωτογενούς  τομέα  και  τις  επιχειρήσεις που ασχολούνται  με  την  παραγωγή  – 

τυποποίηση –μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων
Η συγκεκριμένη δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 12.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 
0843.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1109

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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    Αθ. Μπουραντάς                Γκικόπουλος Γεώργιος          Λύτρα Δήμητρα 

 
Ζιώγας Γεώργιος

Λετώνης Ιωάννης

Παρχαρίδης Παναγιώτης

Πισχίνας Ανέστης

Τουσιάδης Θωμάς

Τσιτσάνης Λάμπρος
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