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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ      

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ    

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                                                                          

  

ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΤΤΗΗΣΣ  2299ηηςς  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ    22001111  

                  ΑΑρριιθθµµόόςς  ΠΠρραακκττιικκοούύ  3355  
        

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

σήµερα 29 ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30π.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 την1412/23-12-2011 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 ηµερησί-
ας διάταξης: 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 34/21-12-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιαβίβαση πρακτικού αριθµ. 6/15-12-2011, ΠΕ Ευρυτανίας 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιαβίβαση πρακτικού αριθµ. 7/15-12-2011, ΠΕ Ευρυτανίας 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ» ΠΕ Φωκίδας 
ΘΕΜΑ 5ο: Εκδίκαση ενστάσεως κατά του Πρακτικού IΙI, έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και ανάθεση της µελέ-
της: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΓΠΣ) ∆ΗΜΟΥ ΑΙ∆ΗΨΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ».  

ΘΕΜΑ 6ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ,ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
κλπ) ΠΕ Εύβοιας 
ΘΕΜΑ 7ο: Αποστολή πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού και έγκριση τροποποίησης όρων επαναληπτικού 
προχείρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης κ φωτοτυπικού χαρτιού περιό-
δου 2012 ΠΕ Φωκίδας 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση για πραγµατοποίηση δαπάνης ΠΕ Φωκίδας 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας έργου: «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ - ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ 
Χ.Θ. 3+300 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+800 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)»ΠΕ Βοιωτίας 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών – προγράµµατος τουριστικής  Προβολής  Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το 2012  
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών προγράµµατος    Τουριστικής  Προβολής  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2012 
ΘΕΜΑ 12ο: Συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε Εύβοιας) στην τουριστική έκθεση της Ουτρέχτης 
ΘΕΜΑ 13ο: Αποστολή δικαιολογητικών για την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: « Αποκατάσταση βλαβών 

στον οδικό άξονα  Βούλπη – Βελαώρα – Τοπόλιανα – ∆αφνούλα – Νέο Αργύρι» ΠΕ Ευρυτανίας 

 
Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν 
1. κ. Μπουραντάς Αθανάσιος , ως  Πρόεδρος  

2. κ. Zιώγας Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό µέλος 
3. κ. Λετώνης Ιωάννης, Π.Σ. τακτικό µέλος 
4. κ. Παρχαρίδης Παναγιώτης, Π.Σ. τακτικό µέλος 
5. κ., Πίσχινας Ανέστης Π.Σ. τακτικό µέλος 
6. κ Τουσιάδης Θωµάς, Π.Σ., τακτικό µέλος 
7. κ. Τσιτσάνης Λάµπρος, Π.Σ. αναπληρωµατικό µέλος 

8. κ. Χρονάς Αναστάσιος, Π.Σ. αναπληρωµατικό µέλος 
 
Από τη συνεδρίαση , αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίασαν τα τακτικά µέλη, Γκικόποπουλος Γεώργιος, 

Λατσούδης Αθανάσιος και Σκλαπάνης Ταξιάρχης. 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Λύτρα ∆ήµητρα, υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ 

Οικονοµικού µε βαθµό Β΄, που ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 78858/2669/22-9-11, 

απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα  να συζητήσει το παρακάτω έκτακτα θέµατα: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:  Ανάθεση έργου µεταφοράς εξοπλισµού υπηρεσιών   
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:  Αίτηµα για παράταση προθεσµίας στο έργο «Ανέγερση Πολυδύναµου Περιφερειακού Ια-
τρείου Μαλεσίνας» 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο:  Έγκριση δαπανών εκδήλωσης για τον ερχοµό του Νέου Έτους, ΠΕ Φθιώτιδας 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο:  Ορισµός δικηγόρου για άσκηση αίτησης ανάκλησης, ΠΕ Φωκίδας  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο:  Ορισµός δικηγόρου για απόκρουση διαταγής πληρωµής, ΠΕ Φωκίδας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό  1138 
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 34/ 21-12-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε  οµόφωνα την αναβολή της έγκρισης του αριθµ. 34/ 21-12-11 πρακτικού συ-
νεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την επόµενη συνεδρίαση. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1139 
 

ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιαβίβαση πρακτικού αριθµ. 6/15-12-2011, ΠΕ Ευρυτανίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.  4581/21-12-11 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 

α) Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 6/15-12-2011 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
β) Εξουσιοδοτεί, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κ.Π.∆. (Π.∆.118/2007), τα Ν.Π.∆.∆. της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας για την ανάδειξη των προµηθευτών τους για υγρά καύσιµα, καθώς ο διαγωνισµός απέβη άγο-

νος. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1140 

 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιαβίβαση πρακτικού αριθµ. 7/15-12-2011, ΠΕ Ευρυτανίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.  4580/21-12-11 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 
1.  Εγκρίνει το υπ΄ αριθµ. 7/15-12-2011 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  
2.  Αναθέτει την προµήθεια των τροφίµων έτους 2012 για  τα Ν.Π.∆.∆. της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 
ως εξής: 

1α) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: Στον Σεραφείµ Κεχριµπάρη, Έµπορο – Αθ. Καρπενησιώτη 40, Καρπενήσι, µε 
έκπτωση 2% επί των τιµών του σταθερού τιµοκαταλόγου,  που ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  
        1β) ΕΙ∆Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ: Στον Σεραφείµ Κεχριµπάρη, Έµπορο  – Αθ. Καρπενησιώτη 40, Καρπενήσι, µε 
έκπτωση 2% επί σταθερών τιµών του τιµοκαταλόγου, που ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
3.   Εξουσιοδοτεί, σύµφωνα µε τον Κ.Π.∆., άρθρο 21 (Π.∆. 118/07), τα Ν.Π.∆.∆. της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας για την ανάδειξη των προµηθευτών τους για τα είδη κρεοπωλείου και οπωροπωλείου, επειδή η  

διαπραγµάτευση απέβη άγονη, λόγω µη προσέλευσης προµηθευτών. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1141 

 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ» ΠΕ Φωκίδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 117178/3388/22 -12-11 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 

α)  Εγκρίνει  τους όρους και την διακήρυξη του ως άνω έργου. 

β) Αναθέτει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου στον Ψύχα Χαράλαµπο, Εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 28, παράγραφος 1(ε) του Ν.3669/2008. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1142 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Εκδίκαση ενστάσεως κατά του Πρακτικού IΙI, έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και ανάθεση της µελέ-
της: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΓΠΣ) ∆ΗΜΟΥ ΑΙ∆ΗΨΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ».  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5050/23 -12-11 σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµή-
µα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Την απόρριψη της από 21-12-2011 ένστασης των συµπραττόντων γραφείων µελετών «ΩΡΙΩΝ ΕΕ, ROSSIER-

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΟΕ, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΜΜΕΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», κατά του 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για τους λόγους που αναφέρονται στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ(α) της Επι-
τροπής ∆ιαγωνισµού και στο ανωτέρω  υπ’ αριθµ. 5050/23-12-11 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χω-
ρικού Σχεδιασµού. 
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Β. Την έγκριση των Πρακτικών ∆ιαγωνισµού και την ανάθεση της µελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
(ΓΠΣ) ∆ΗΜΟΥ ΑΙ∆ΗΨΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ» στην σύµπραξη των γραφείων µελετών «∆.ΜΠΑΜΠΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε., 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», η οποία υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, συγκέντρωσε την µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία 89,40 και προσέφερε 

µέση τεκµαρτή έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής 5,4919% , ήτοι προσφερόµενη συνολική αµοιβή µε-
λέτης 225.236,00 € χωρίς τον ΦΠΑ. 

Γ. Τον ορισµό της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως ∆ι-
ευθύνουσας Υπηρεσίας της µελέτης.  

Ο κος Χρονάς έδωσε λευκή ψήφο καθώς εκκρεµοδικεί το εν λόγω θέµα.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1143 

 
ΘΕΜΑ 6ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ,ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
κλπ) ΠΕ Εύβοιας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 8200/22 -12-11 σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του πα-

ρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
Την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών εκτάκτων αναγκών, για το έτος 2012,  σε ιδιώτες και ιδιοκτήτες µηχανηµά-
των, σύµφωνα µε το αρθρ. 83 του Ν 2362/95 ΦΕΚ 247 Α. 
Το είδος των µηχανηµάτων και η επέµβαση θα καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα µε τις ζηµιές που προκαλούν 

τα καιρικά φαινόµενα.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1144 

 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Αποστολή πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού και έγκριση τροποποίησης όρων επαναληπτικού 
προχείρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης κ φωτοτυπικού χαρτιού περιό-

δου 2012 ΠΕ Φωκίδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 117725/4375 /23 -11-11 σχετικό έγγραφο 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού/Οικονοµικού ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση: 
α)  Του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού και  
β)  Την επανάληψη του προχείρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε νέους όρους, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
Υπηρεσίας..  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1145 
 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση για πραγµατοποίηση δαπάνης ΠΕ Φωκίδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το από 19-12-11 σχετικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπε-
ριφερειάρχη ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρα-
κτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει δαπάνη 2.400,00€ µε Φ.Π.Α. για τις ανάγκες εκδήλωσης της  Πρωτοχρονιάς για την αγορά γλυκών, 
αναψυκτικών και ποτών. 
Ο κος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο, καθώς έρχονται κατ’ επανάληψη έξοδα παραστάσεως από την Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1146 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας έργου: «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ - ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ 
Χ.Θ. 3+300 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+800 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» ΠΕ Βοιωτίας. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη: 

α) Τις ενστάσεις που κατατέθηκαν από τις Ανώνυµες Τεχνικές Εταιρείες «∆ΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.» και «ΜΕΤΡΟ 
Α.Τ.Ε.» κατά του Πρακτικού της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, της νοµιµότητας και του κύρους του 

διαγωνισµού και κάθε άλλης συναφούς πράξης, απόφασης και παράλειψης. 
β) Τις υπ’ αριθµ. 4730/20.12.11, 4735/20.12.11 εισηγήσεις του αναπληρωτή προϊσταµένου της ∆.Τ.Ε./ 

Π.Ε. Βοιωτίας επί των ενστάσεων 
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γ) Το Πρακτικό της ∆ηµοπρασίας και την Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ηµοπρασίας επί των ενστά-
σεων, που διαβιβάστηκαν στην Οικονοµική Επιτροπή µε το υπ΄αριθµ. 4810/23.12.11 έγγραφο της ∆/νσης Τε-
χνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, 

τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Την απόρριψη των ενστάσεων που κατατέθηκαν από τις Ανώνυµες Τεχνικές Εταιρείες «∆ΑΜΩΝ 
Α.Τ.Ε.» και ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.» στο σύνολό τους, για τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στις εισηγήσεις 
του αναπληρωτή προϊσταµένου της ∆νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και στην Γνω-
µοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

2. Την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση του έργου στον πρώτο µειοδότη 
που είναι η Εταιρεία «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε», µε την προσφερθείσα από αυτή µέση έκπτωση 18,57% . 
Ο κος Χρονάς δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας του εν λόγω θέµατος. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1147 
 
Στο σηµείο αυτό αποχώρησε από την συνεδρίαση το τακτικό µέλος κος Λετώνης Ιωάννης. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών – προγράµµατος τουριστικής  Προβολής  Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για 
το 2012  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το από 20 -12-11 σχετικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπε-
ριφεριάρχη Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτι-

κού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
την απόσυρση του θέµατος, προκειµένου να συζητηθεί πρώτα στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1148 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών προγράµµατος    Τουριστικής  Προβολής  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2012 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το από 22 -12-11 σχετικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπε-
ριφεριάρχη Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτι-

κού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
την απόσυρση του θέµατος, προκειµένου να συζητηθεί πρώτα στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1149 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε Εύβοιας) στην τουριστική έκθεση της Ουτρέχτης. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 118010/883/27 -12-11 σχετικό έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικολάου Μπέτσιου, προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας) στην τουριστική έκθεση της Ουτρέχτης που 
θα πραγµατοποιηθεί από 10-15/01/2012 και την συνολική δαπάνη συµµετοχής που ανέρχεται σε 4.500,00 ΕΥ-
ΡΩ.  
Ο κος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο, καθώς το Υπουργείο Τουρισµού έχει αυτοτελή προϋπολογισµό και ως 
εκ τούτου πρέπει να επιβαρύνεται µε σχετικές δαπάνες. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1150 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Αποστολή δικαιολογητικών για την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: « Αποκατάσταση 
βλαβών στον οδικό άξονα  Βούλπη – Βελαώρα – Τοπόλιανα – ∆αφνούλα – Νέο Αργύρι» ΠΕ Ευρυτανίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2581/20 -12-11 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 απόσυρση του θέµατος, καθώς είχε ήδη εγκριθεί σε προηγούµενη συνεδρίαση.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1151 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:  Ανάθεση έργου µεταφοράς εξοπλισµού υπηρεσιών   
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5592/28 -12-11 σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Οικονοµικού προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτι-
κού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου της µεταφοράς (µετακόµισης) τµήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, από το κτίριο της οδού Αρκαδίου 4 στη Λαµία (γραφεία της πρώην ∆ΕΒ) στο κεντρικό κτίριο 
της υπηρεσίας στην οδό Υψηλάντου 4 στη Λαµία, στην επιχείρηση ALPHA – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Χρ. Σωτηρόπουλος, 
έναντι του ποσού των 2.000,00 €. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1152 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:  Αίτηµα για παράταση προθεσµίας στο έργο «Ανέγερση Πολυδύναµου Περιφερειακού Ια-
τρείου Μαλεσίνας» 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 112203/2598/23 -12-11 σχετικό έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού. 
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
Την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσµίας µέχρι τις 31-8-2012 µε αναθεώρηση, σύµφωνα 

µε την εισήγηση της Υπηρεσίας.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1153 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο:  Έγκριση δαπανών εκδήλωσης για τον ερχοµό του Νέου Έτους, ΠΕ Φθιώτιδας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5619/28 -12-11 σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Οικονοµικού προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτι-
κού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
την έγκριση δαπανών εκδήλωσης  (καφέ – αναψυκτικά)  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τον ερχοµό του 
Νέου Έτους, ύψους 300,00 €.  Το παραπάνω ποσό θα πληρωθεί από τον Φορέα  073 ΚΑΕ  0845 . 
Ο κος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1154 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο:  Ορισµός δικηγόρου για άσκηση αίτησης ανάκλησης, ΠΕ Φωκίδας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το από 28-12-11 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητι-
κού/ Οικονοµικού ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει οµόφωνα 

α)   Την άσκηση στο VI Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτησης ανάκλησης κατά της υπ΄αριθµ. 585/2011 
πράξης του Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
β)  ∆ιορίζει το δικηγόρο ΄Αµφισσας κ. Ανάργυρο Ταλαµάγκα, στον οποίο χορηγεί την εντολή και πληρεξου-
σιότητα να επιµεληθεί  την άσκηση της άνω αιτήσεως ανακλήσεως και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας στην δικάσιµο που θα οριστεί,  ενεργώντας  ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται για την εκτέλεση 

της ως άνω εντολής. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1155 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο :  Ορισµός δικηγόρου για απόκρουση διαταγής πληρωµής, ΠΕ Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το από 28-12-11 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 
α) Την άσκηση όλων των ένδικων µέσων για την απόκρουση της υπ΄αριθµ. 90/2011 διαταγής πληρωµής του 
Ρακάν Ντρούµπη, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, και του κατασχετήριου αυτού κατά της Περιφερειακής 
Ενότητας  Φωκίδας, για το ποσόν των 12.000€. 

β) ∆ιορίζει τον δικηγόρο Νικόλαο Εµµανουήλ, στον οποίο χορηγεί την εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί  
στις απαιτούµενες ενέργειες για την υπεράσπιση των συµφερόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά 
της ως άνω διαταγής πληρωµής και του κατασχετήριου, ενεργώντας  ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται για 
την εκτέλεση της ως άνω εντολής. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1156 
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Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων θεµάτων λύεται η παρούσα 

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

 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    Αθ. Μπουραντάς                   Ζιώγας Γεώργιος            Λύτρα ∆ήµητρα                               

  
     Λετώνης Ιωάννης 

 

Παρχαρίδης Παναγιώτης  
 

Πίσχινας Ανέστης 
 
Τουσιάδης Θωµάς 

 
Τσιτσάνης Λάµπρος 
 
Χρονάς Αναστάσιος 

 

 


