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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ                                                        

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ                                                                  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ                                                                          

ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΤΤΗΗΣΣ  2211ηηςς  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22001111  

                            ΑΑρριιθθµµόόςς  ΠΠρραακκττιικκοούύ  3344  
        

                        Στη Λαµία και στα γραφεία  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Λαµία, Πλατεία Ελευθερίας, 1ος όροφος), 
σήµερα 21 ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 09:00 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 1375/16-12-2011 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 33/ 15-12-2011 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση για την απόρριψη της από 5-12-2011 προσφυγής της ανώνυµης εταιρίας «ΣΤΑΘΗΣ 

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ» κατά των αποφάσεων 943/4-11-11 και 1008/22-11-11 της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 4342/25-11-11 πρόσκλησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, 

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

χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ. 

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση για την απόρριψη της από 5-12-2011 προσφυγής της ανώνυµης εταιρίας «∆ΑΜΩΝ ΑΤΕ» 

κατά των αποφάσεων 943/4-11-11 και 1008/22-11-11 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και της 4342/25-11-11 πρόσκλησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, για το έργο: «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – 

ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  

6.540.000,00 € µε ΦΠΑ. 

ΘΕΜΑ 4ο : Εισήγηση για την απόρριψη της από 5-12-2011 προσφυγής της ανώνυµης εταιρίας «ΕΡΓΟΡΟΗ 

ΑΤΕ» κατά των αποφάσεων 943/4-11-11 και 1008/22-11-11 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και της 4342/25-11-11 πρόσκλησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, για το έργο: «Ο∆ΟΣ 

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

προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ. 

ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση για την απόρριψη της από 5-12-2011 προσφυγής της ανώνυµης εταιρίας «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» 

κατά των αποφάσεων 943/4-11-11 και 1008/22-11-11 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και της 4342/25-11-11 πρόσκλησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, για το έργο: «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – 

ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  

6.540.000,00 € µε ΦΠΑ. 

ΘΕΜΑ 6ο: Προδικαστική Προσφυγή για την ανάθεση της µελέτης: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΓΠΣ) 

∆ΗΜΟΥ ΑΙ∆ΗΨΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ»  

ΘΕΜΑ 7ο:Αποστολή δικαιολογητικών για την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου:<<Αντικατάσταση 

ξύλινων καταστρωµάτων γεφυρών Κλειστού και Κάτω Ποταµιάς Γρανίτσας>>, Π.Ε.Ευρυτανίας 

ΘΕΜΑ 8ο:Ορισµός αποφαινόµενων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: <<Συλλογή και αποµάκρυνση 

επικίνδυνων αποβλήτων από την ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ∆ιρφύων –Μεσσαπίων και του ∆ήµου Λοκρών 

της Στερεάς Ελλάδας>> 

ΘΕΜΑ 9ο:Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας και µεταφοράς άλατος 

στις εγκαταστάσεις της Π.Ε.Βοιωτίας για την αντιµετώπιση του παγετού στο οδικό δίκτυο του Νοµού Βοιωτίας 

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 1ου  Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών 
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(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: ‘Μετατροπή Κτηρίου Παλαιού ∆ασαρχείου σε Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο’ 

,Π.Ε.Ευρυτανίας  

ΘΕΜΑ 11ο:Παράταση προθεσµίας εργασιών του έργου: ‘Μετατροπή Κτηρίου Παλαιού ∆ασαρχείου σε 

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο’, Π.Ε. Ευρυτανίας   

 

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν 
             1.κ. Μπουραντάς Αθανάσιος , ως  Πρόεδρος 
             2.κ. Γκικόπουλος Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό µέλος  

3.κ. Zιώγας Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό µέλος 
4.κ. Παρχαρίδης Παναγιώτης, Π.Σ. τακτικό µέλος 

5.κ. Σκλαπάνης Ταξιάρχης, Π.Σ. τακτικό µέλος 
6.κ  Τουσιάδης Θωµάς, Π.Σ., τακτικό µέλος 
 

Επίσης παρέστησαν χωρίς δικαίωµα ψήφου και οι κ. Χρονάς Αναστάσιος και κ. Τσιτσάνης Λάµπρος 
αναπληρωµατικά µέλη των κ. Γ.Γκοκόπουλου και  κ. Τ.Σκλαπάνη αντίστοιχα. 

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

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-
2011, απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 

 

Η Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα  να συζητήσει τα παρακάτω έκτακτα θέµατα: 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Βοιωτίας   
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:Έγκριση πρακτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας   
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Εισήγηση για την ορθή επανάληψη της αριθµ. 991/2011 απόφασης Οικονοµικής 

Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση διόρθωσης του τεύχους  διακήρυξης και του σχεδίου συµβάσεως της 
προµήθειας µε θέµα: <<Προµήθεια Ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών>>  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης για τη µετεγκατάσταση του φορέα Μίνι - Σύζευξης 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο:  Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση σύµβασης µε την εταιρία Uni Systems A.E. 
Συστήµατα - Πληροφορικής 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη µειοδότη για την καθαριότητα των κτιρίων των υπηρεσίων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Π.Σ.Ε. 
ΘΕΜΑΕΚΤΑΚΤΟ8ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε.Βοιωτίας στη Λιβαδειά και Θήβα 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπράτησης του έργου: <<Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό 

άξονα Βούλπη – Βελαώρα – Τοπόλιανα –∆αφνούλα – Νέο Αργύρι>> Π.Ε.Ευρυτανίας 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Απόφαση ανάθεσης για την εκπόνηση της µελέτης:<<Γεωτεχνικές έρευνες για την 
ολοκλήρωση µελετών της Ε.Ο. Άµφισσα –Λιδωρίκι στο τµήµα Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι>>. 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Εξέταση της υπ’αριθµ. 1343/12-12-2011 προδικαστικής προσφυγής της <<ΩΡΙΩΝ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο ΩΡΙΩΝ Ε.Ε.>> 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση του πρακτικού δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

<<Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού (χρήση 2012)>>  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού του έργου:<<Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη 
θέση Νερόµυλος του ∆ήµου Αγράφων>> Π.Ε. Ευρυτανίας 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο:  Έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού: <<Παροχή υπηρεσιών για 
την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-
2015>> 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 15ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης: <<Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Λιχάδας Ν.Εύβοιας>> 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 16ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης <<Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
(Γ.Π.Σ.) ∆ήµου Ν.Αρτάκης , Ν.Εύβοιας 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 17ο: Έγκριση πίστωσης για την εκτύπωση ψηφοδελτίων για τις εκλογές αιρετών µελών του 
Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων και του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Π.Σ.Ε. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό  1110 

 
          Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων ηµερήσιας διατάξεως, η παράταξη  ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ κατέθεσε στην επιτροπή  ∆ΗΛΩΣΗ σχετική µε την λειτουργία της Οικονοµικής 
Επιτροπής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξη την έναρξη της συνεδρίασης των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης. 
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 33/ 15-12-2011 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το αριθµ.33/15-12-2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1111 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση για την απόρριψη της από 5-12-2011 προσφυγής της ανώνυµης εταιρίας «ΣΤΑΘΗΣ 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ» κατά των αποφάσεων 943/4-11-11 και 1008/22-11-11 της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 4342/25-11-11 πρόσκλησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, 
για το έργο: «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» 
χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ.  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 4487/12-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, καθώς και την µε αριθµ. πρωτ.115381/573/21-12-
2011γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Π.Σ.Ε. κ. Καραίσκου Ευθυµίου τα οποία και αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
την απόρριψη της από 05-12-2011 προσφυγής της ανώνυµης εταιρίας «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 
Α.Ε.» κατά των αποφάσεων 943/4-11-11 και 1008/22-11-11 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και της 4342/25-11-11 πρόσκλησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, για το έργο: «Ο∆ΟΣ 
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   
προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και την µε αριθµ. 
115381/573/21-12-2011 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Π.Σ.Ε. 

 
Ο κ.Γ.Γκικόπουλος µειοψήφισε υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνει επανάληψη του διαγωνισµού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1112 
 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση για την απόρριψη της από 5-12-2011 προσφυγής της ανώνυµης εταιρίας «∆ΑΜΩΝ ΑΤΕ» 
κατά των αποφάσεων 943/4-11-11 και 1008/22-11-11 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και της 4342/25-11-11 πρόσκλησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, για το έργο: «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – 
ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  
6.540.000,00 € µε ΦΠΑ. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4486/12-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, καθώς και την µε αριθµ. πρωτ.115381/573/21-12-
2011γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Π.Σ.Ε. κ. Καραίσκου Ευθυµίου τα οποία και αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
την απόρριψη της από 5-12-2011 προσφυγής της ανώνυµης εταιρίας «∆ΑΜΩΝ ΑΤΕ» κατά των αποφάσεων 
943/4-11-11 και 1008/22-11-11 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 4342/25-
11-11 πρόσκλησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, για το έργο: «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ. 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και την µε αριθµ. πρωτ.115381/573/21-12-2011γνωµοδότηση του 

Νοµικού Συµβούλου της Π.Σ.Ε.  
 
Ο κ.Γ.Γκικόπουλος µειοψήφισε υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνει επανάληψη του διαγωνισµού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1113 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση για την απόρριψη της από 5-12-2011 προσφυγής της ανώνυµης εταιρίας «ΕΡΓΟΡΟΗ 
ΑΤΕ» κατά των αποφάσεων 943/4-11-11 και 1008/22-11-11 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και της 4342/25-11-11 πρόσκλησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, για το έργο: «Ο∆ΟΣ 
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   
προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ. 4485/12-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, καθώς και την µε αριθµ. πρωτ.115381/573/21-12-
2011γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Π.Σ.Ε. κ. Καραίσκου Ευθυµίου τα οποία και αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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την απόρριψη της από 5-12-2011 προσφυγής της ανώνυµης εταιρίας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» κατά των αποφάσεων 
943/4-11-11 και 1008/22-11-11 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 4342/25-
11-11 πρόσκλησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, για το έργο: «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ. 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και την µε αριθµ. πρωτ.115381/573/21-12-2011γνωµοδότηση του 

Νοµικού Συµβούλου της Π.Σ.Ε.  
 
Ο κ. Γ. Γκικόπουλος µειοψήφισε υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνει επανάληψη του διαγωνισµού. 
   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1114 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση για την απόρριψη της από 5-12-2011 προσφυγής της ανώνυµης εταιρίας «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» 
κατά των αποφάσεων 943/4-11-11 και 1008/22-11-11 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και της 4342/25-11-11 πρόσκλησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, για το έργο: «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – 
ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  
6.540.000,00 € µε ΦΠΑ.  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4488/12-12-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, καθώς και την µε αριθµ. πρωτ.115381/573/21-12-
2011γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Π.Σ.Ε. κ. Καραίσκου Ευθυµίου τα οποία και αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

την απόρριψη της από 5-12-2011 προσφυγής της ανώνυµης εταιρίας «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» κατά των αποφάσεων 
943/4-11-11 και 1008/22-11-11 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 4342/25-
11-11 πρόσκλησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, για το έργο: «Ο∆ΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 εως Χ.Θ. 7+800  (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» χρήσης 2010 και   προϋπολογισµού  6.540.000,00 € µε ΦΠΑ. 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και την µε αριθµ. πρωτ.115381/573/21-12-2011γνωµοδότηση του 
Νοµικού Συµβούλου της Π.Σ.Ε.  
 
Ο κ. Γ. Γκικόπουλος µειοψήφισε υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνει επανάληψη του διαγωνισµού. 
   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1115 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Προδικαστική Προσφυγή για την ανάθεση της µελέτης: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΓΠΣ) 
∆ΗΜΟΥ ΑΙ∆ΗΨΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ» 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4858/14-12-2011 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, καθώς και την µε αριθ.πρωτ. 115383 / 
574/20-12-2011 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.Καραίσκου 

Ευθυµίου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση 
η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
την απόρριψη της από 12-12-2010 προσφυγής των συµπραττόντων γραφείων µελετών <<ΩΡΙΩΝ 
Ε.Ε.,ROSSIER-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε.,ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ>> 

και κατά της αριθµ.1017/29-11-2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., σύµφωνα µε την εισήγηση 
της υπηρεσίας και την µε αριθµ. πρωτ. 115383/574/20-12-2011 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της 
Π.Σ.Ε. 
Ο κ. Γ. Γκικόπουλος ψήφισε λευκό. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1116 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Αποστολή δικαιολογητικών για την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου:<<Αντικατάσταση 
ξύλινων καταστρωµάτων γεφυρών Κλειστού και Κάτω Ποταµιάς Γρανίτσας>>, Π.Ε.Ευρυτανίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.2549/15-12-2011σχετικό 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 

 
την έγκριση του πρακτικού και την ανάδειξη ως προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση <<ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ >>µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 31,00%. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1117 
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ΘΕΜΑ 8ο: Ορισµός αποφαινόµενων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: <<Συλλογή και αποµάκρυνση 
επικίνδυνων αποβλήτων από την ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ∆ιρφύων –Μεσσαπίων και του ∆ήµου 
Λοκρών της Στερεάς Ελλάδας>> 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.113735/2648/15-12-2011σχετικό 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 
Τον ορισµό αποφαινοµένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ  

∆ΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ»: 
α.) Το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως 
∆ιευθύνουσα υπηρεσία και 
β.) Την ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Προϊσταµένη Αρχή. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1118 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας και µεταφοράς άλατος 
στις εγκαταστάσεις της Π.Ε.Βοιωτίας για την αντιµετώπιση του παγετού στο οδικό δίκτυο του Νοµού Βοιωτίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.5620/16-12-2011σχετικό 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 του πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 

στην εταιρία <<ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ>> µε την πλέον συµφέρουσα τιµή 57,63 ευρώ / τόνο (µε Φ.Π.Α.) για την 
προµήθεια και µεταφορά άλατος στις εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1119 
 

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 1ου  Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών 
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: ‘Μετατροπή Κτηρίου Παλαιού ∆ασαρχείου σε Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο’ , 
Π.Ε.Ευρυτανίας  
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.2556/16-12-2011σχετικό 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 
 

την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 2ου Α.Π.Ε. ποσού 489.552,55 µε Φ.Π.Α., ισόποσου µε την αρχική 
σύµβαση. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1120 
 
ΘΕΜΑ 11ο:Παράταση προθεσµίας εργασιών του έργου: ‘Μετατροπή Κτηρίου Παλαιού ∆ασαρχείου σε 
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο’, Π.Ε. Ευρυτανίας   
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 
 
την έγκριση της παράτασης προθεσµίας του έργου του θέµατος κατά εννέα (9) µήνες, µέχρι την 10-06-2012, 

µε την νόµιµη αναθεώρηση των τιµών, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1121 
 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Βοιωτίας   
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.5623/19-12-2011σχετικό 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:  
1.) ∆απάνης , ποσού 1950,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του Ε.Φ. 291 ΚΑΕ 
1111 , για αγορά  toner και γραφικής ύλης.( Εγγρ. ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 21338 / 12-12-11 ) ως 
συνηµµένη προσφορά. 
2.) Παράταση απόδοσης όλων των Χ.Ε.Π. που εγκρίθηκαν µε την αρ. 250/19-4-11 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής , πράξη 10/19-4-11 , αντί την 31-12-11 ,στις 31-1-12, λόγω µη έγκαιρης αποστολής των 
τιµολογίων από τα ΕΛΤΑ ,για να εξοφληθούν και να προβούν οι υπόλογοι στη απόδοση αυτών στην 
προκαθορισθείσα ηµεροµηνία. 
3.) ∆απάνης , ποσού 2000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , από τη πίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 
1111 , για αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας . 
4.) ∆απάνης , ποσού 1035,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ , από τη πίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111 , για αγορά 

µελανιών. ( Εγγρ. ∆/νσης ΄Β/θµιας Εκπ/σης 4913/28-9-11) και απ’ ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη από 
τις δυο υποβληθείσες προσφορές. 
   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1122 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρακτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας   
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4544/16-12-2011σχετικό 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 του πρακτικού και την εξουσιοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κ.Π.∆. (Π.∆.118/2007), των 
ενδιαφεροµένων υπηρεσιών για την ανάδειξη των προµηθευτών τους για υγρά καύσιµα, επειδή ο 
διαγωνισµός απέβη άγονος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1123 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Εισήγηση για την ορθή επανάληψη της αριθµ. 991/2011 απόφασης Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.4377/28-11-2011 σχετικό 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 
 

την τροποποίηση της αριθµ. 991/2001 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. µόνον ως προς την πηγή 
χρηµατοδότησης για κάλυψη της δαπάνης ως εξής: 
<<Η δαπάνη  θα καλυφθεί από το Π.∆.Ε. έτους 2011 πιστώσεις ΤΕΟ – ΠΕ Βοιωτίας>>. 
   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1124 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση διόρθωσης του τεύχους  διακήρυξης και του σχεδίου συµβάσεως της 
προµήθειας µε θέµα: <<Προµήθεια Ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών>> 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.5492/19-12-2011 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 διόρθωσης της διακήρυξης του εν λόγω θέµατος, σύµφωνα µε την πρόταση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. και συγκεκριµένα την διόρθωση του άρθρου 16 της προκήρυξης και του «σχεδίου 
σύµβασης» αναφορικά µε τον χρόνο παράδοσης του µηχανήµατος από την υπογραφή της σύµβασης που 
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ορίζεται να είναι  µέχρι  και επτά ( 7 ) µήνες.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1125 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης για τη µετεγκατάσταση του φορέα Μίνι - Σύζευξης 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.5457/19-12-2011 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 δαπάνης για την µετεγκατάσταση του εξοπλισµού του φορέα µίνι –σύζευξης, από τον ΟΤΕ  µε 

Κωδικό Φορέα ΥΠ5-ΦΘΙΩΤ-1359.Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.200,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. σε 
βάρος του ΚΑΕ 0899 και 0869. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1126 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση σύµβασης µε την εταιρία Uni Systems A.E. Συστήµατα 
- Πληροφορικής 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.5388/19-12-2011 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 δαπάνης ποσού 1.100,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για την ετήσια ανανέωση της σύµβασης που έχει η 
∆/νση  Α/θµιας Εκπ/σης Φθιώτιδας µε την εταιρία UNI SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για την 
κάλυψη της συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του προγράµµατος µισθοδοσίας των εκπαιδευτικών και 
διοικητικών υπαλλήλων. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1127 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη µειοδότη για την καθαριότητα των κτιρίων των υπηρεσίων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Π.Σ.Ε. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.5487/19-12-2011 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 
 

α.) Την κατακύρωση  του διαγωνισµού για  την καθαριότητα των κτιρίων και γραφείων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη Λαµία στη εταιρεία SPYR-O-THERM  ΤΕΧΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έναντι του ποσού των 

49.800,00€ χωρίς ΦΠΑ (ετήσια δαπάνη) και κατά µήνα στο ποσό των 4.150,00 € χωρίς ΦΠΑ. 
β.) Την έγκριση, µε απ’  ευθείας ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιρίων και γραφείων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα, εκτός Λαµίας, προϋπολογισµού 10.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, σε άλλον 
ανάδοχο και µε την προϋπόθεση να είναι προαιρετική η ύπαρξη πιστοποιητικού ISO  από τον ανάδοχο.  
Η συγκεκριµένη δαπάνη  θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0875. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1128 
 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε.Βοιωτίας στη Λιβαδειά και Θήβα 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.5588/19-12-2011σχετικό 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 κατά πλειοψηφία 
Την έγκριση απευθείας ανάθεσης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας στην<< Αναστασία Χριστοδούλου>> η 
οποία διαθέτει την υπ’αριθµ.3015/39/60/17-κγ΄ άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας  και ενεργεί µε τον διακριτικό τίτλο PIT BULL SECURITY. 
Το έργο της φύλαξης  προσδιορίζεται για χρονικό διάστηµα ενός έτους από 1/1 - 31/12/2012  µε τη µέθοδο 
των περιπολιών : 
1.) των εγκαταστάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας στη Λιβαδειά, επί της οδού Φίλωνος 35-
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39, καθώς και το χώρο στην περιοχή «Κοµούλια» περιφέρειας Λιβαδειάς , ο οποίος χρησιµοποιείται για 
αποθήκευση άλατος  για την αντιµετώπιση του παγετού στο οδικό δίκτυο, καθώς και για στάθµευση Μ.Ε κ.λ.π 
 2.)των εγκαταστάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας στη Θήβα, του αύλειου χώρου και των 
εντός αυτού κτισµάτων και υλικών της  Περιφερειακής Ενότητας    
Ο ανάδοχος για τις ανωτέρω αναφερόµενες 1 & 2 υπηρεσίες θα λάβει µηνιαία αποζηµίωση 600,00 € άνευ 
Φ.Π.Α. για κάθε περιοχή αντίστοιχα και σύµφωνα  µε τους όρους της υποβληθείσας προσφοράς. 

 Μειοψήφισε ο κ.Γ. Γκικόπουλος για την απευθείας ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας. 
      

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1129 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπράτησης του έργου: <<Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό 
άξονα Βούλπη – Βελαώρα – Τοπόλιανα –∆αφνούλα – Νέο Αργύρι>> Π.Ε.Ευρυτανίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.2581/20-12-2011σχετικό 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 
 

Την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισµού  του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 
επιχείρηση <<ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ>>  µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 3,00%. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1130 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Απόφαση ανάθεσης για την εκπόνηση της µελέτης:<<Γεωτεχνικές έρευνες για την 
ολοκλήρωση µελετών της Ε.Ο. Άµφισσα –Λιδωρίκι στο τµήµα Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι>>. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.100568/2129/20-12-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων 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 
 

την ανάθεση για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος στο γραφείο µελετών <<ΧΟΝ∆ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & 
ΣΥΝ/ΤΕΣ>> , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1131 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση του πρακτικού δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
<<Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού (χρήση 2012)>> 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.116011/2698/21-12-2011σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων 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 

 
την έγκριση των πρακτικών 1ο και 2ο  και την κατακύρωση του διαγωνισµού  του έργου του θέµατος, στην 
εργοληπτική επιχείρηση <<ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΤΣΑΣ>> µε µέσο τεκµαρτό ποσοστό έκπτωσης 19,60%. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1132 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού του έργου: <<Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη 
θέση Νερόµυλος του ∆ήµου Αγράφων>> Π.Ε. Ευρυτανίας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.2579/20-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της 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 του πρακτικού  και την κατακύρωση του διαγωνισµού  του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 

επιχείρηση <<ΤΡΑΝΤΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ>> µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 38,00%. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1133 
 

Αποχώρησε από την συνεδρίαση ο κ.Π.Παρχαρίδης. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού: <<Παροχή υπηρεσιών για 
την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-
2015>> 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.5546/21-12-2011σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  
Επακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού ψήφισαν τρία (3) µέλη, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής, δύο (2) µέλη έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ ένας δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας. Κατόπιν τούτου, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 6, παρ. 6 του εγκριθέντος, δυνάµει της 39/23.03.11 αποφάσεως του Περιφερειακού 
Συµβουλίου και ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής και δεδοµένου ότι, κατά την 
παρ. 7 του ίδιου άρθρου του Κανονισµού και το άρθρο 169 του Ν.3852/2010, οι λευκές ψήφοι και η αποχή 

λογίζονται ως αρνητικοί ψήφοι, υπάρχει ισοψηφία και επικρατεί (υπερισχύει) η ψήφος του Προέδρου. 
Συνεπώς, η Οικονοµική Επιτροπή  
µε ψήφους τριών (3) υπέρ και τριών (3)κατά και µε επικράτηση (υπερίσχυση) της ψήφου του Προέδρου ο 
οποίος ψήφισε υπέρ, 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. Το Πρακτικό Νο3 που αφορά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των εταιριών που συµµετείχαν 
στο διαγωνισµό. 
2. Τον αποκλεισµό της ένωσης εταιριών TEC Α.Ε. - ΑSESYNERGY Α.Ε. και την απόρριψη της προσφοράς τους, 
για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στην Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος Πρακτικού.  

3. Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. µε προσφερόµενο κατ’ αποκοπή τίµηµα 
50.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ή σύνολο προσφοράς 61.500,00 €, ήτοι µε ποσοστό έκπτωσης 5,38% επί του 
αρχικού προϋπολογισµού. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1134 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης: <<Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Λιχάδας Ν.Εύβοιας>> 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.5037/20-12-2011σχετικό 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 «ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΧΑ∆ΑΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» στην σύµπραξη των γραφείων 

µελετών «ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΑΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΒΟΓΙΑΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ», η οποία υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, συγκέντρωσε την µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία 92,67 και προσέφερε 
µέση τεκµαρτή έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής 9,82757 %, ήτοι προσφερόµενη συνολική αµοιβή 
µελέτης 80.125,00 € χωρίς τον ΦΠΑ. 

Β. Τον ορισµό της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της µελέτης.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1135 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 15ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης <<Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
(Γ.Π.Σ.) ∆ήµου Ν.Αρτάκης , Ν.Εύβοιας 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.5036/20-12-2011σχετικό 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 «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
(ΓΠΣ) ∆ΗΜΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ, Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» στην σύµπραξη των γραφείων µελετών «ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 
ΚΕΤΕΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΡΑΠΤΗ 
ΑΡΙΣΤΕΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ», η οποία υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
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συγκέντρωσε την µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία 91,51 και προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση επί της 
προεκτιµώµενης αµοιβής 7,21591 %, ήτοι προσφερόµενη συνολική αµοιβή µελέτης 102.055,00 € χωρίς τον 
ΦΠΑ. 

Β. Τον ορισµό της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της µελέτης.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1136 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 16ο: Έγκριση πίστωσης για την εκτύπωση ψηφοδελτίων για τις εκλογές αιρετών µελών του 
Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων και του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Π.Σ.Ε. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το αρ.113279/3624/14-12-2011 σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοίκησης 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 
 

την έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.361,60 ευρώ µε Φ.Π.Α. για την ανάγκη εκτύπωσης ψηφοδελτίων για τις 
εκλογές αιρετών µελών του Συµβουλίου επιλογής Προϊσταµένων και του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Π.Σ.Ε., 

σε βάρος του Ε.Φ. 073 και του ΚΑΕ 0843. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1137 
 

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                  Γκικόπουλος Γεώργιος           Κάππος Γεώργιος                              

  
Ζιώγας Γεώργιος 

 
                                                                             Παρχαρίδης Παναγιώτης  
 

Τουσιάδης Θωµάς 
 
Σκλαπάνης Ταξιάρχης 

 
Πισχίνας Ανέστης 
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