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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
του άρθρου 175 του ν.3852/2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 29ης Μαΐου 2013
Αριθµός Πρακτικού 17

Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3,
1ος όροφος), σήµερα στις 29 Μαΐου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ̟.µ., συνήλθε σε
συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-12013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά
α̟ό την 804/24-5-2013 ̟ρόσκληση του Προέδρου αυτής, ̟ου ε̟ιδόθηκε νόµιµα σε όλα
τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α̟οφασίσει ε̟ί των
κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 16/20-5-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Αντικατάσταση καταστρωµάτων γεφυρών Βλαχέρνας και Νέου Αργυρίου», Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δηµοσίευσης ̟ροκαταρκτικής ̟ροκήρυξης διαγωνισµού µεταφοράς
µαθητών για το σχολικό έτος 2013 – 2014 στο συµ̟λήρωµα της ε̟ίσηµης Εφηµερίδας
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 992.000,00 €.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός
Σύλλογος ∆.∆. Μετοχίου ∆ιρφύων ∆ήµου Κύµης «Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ», µε θέµα: «Γιορτή Κερασιού 2013».
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Φουρνά – Βράχα - Κλειστός», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α..΄
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Τσιµεντόστρωση δρόµου ̟ρος Ι.Μ. Στάνας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού
40.000,00 € µε Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση του διαγωνισµού του έργου µε τίτλο:
«Παροχή υ̟ηρεσιών για την εφαρµογή του ̟ρογράµµατος ελέγχου της βρουκέλλωσης
στα αιγο̟ρόβατα και αγελαία βοοειδή έτους 2013 στην Π.Ε. Φθιώτιδας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 43.500,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του
διαγωνισµού για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού
51.722,478 €, µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών,
Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων
της Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση νέων έκτακτων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών κατά τη
διάρκεια των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2012-2013, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης ̟ροµήθειας υγρών καυσίµων για την κίνηση
των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Φωκίδας στη δηµιουργία ντοκιµαντέρ και
στην ̟αραγωγή αντιτύ̟ων ψηφιακών δίσκων (CD) για την ̟ροβολή του
αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διακο̟ής µισθώµατος του οικήµατος του Κέντρου Συµβουλευτικής
και Προσανατολισµού ( ΚΕ.ΣΥ.Π.), Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο:
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα
̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους
2013 στην Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 516.683,46 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Εκ̟ολιτιστικός Ε̟ιµορφωτικός
Εξωραϊστικός Σύλλογος Αυλίδας µε θέµα: «Ταξιδεύοντας στο χώρο της µουσικής και του
χορού».
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Ρα̟τό̟ουλο – Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Το̟οθέτηση στηθαίων ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης της µελέτης: «Υ̟οστήριξη της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας στην υ̟οβολή ̟ρότασης χρηµατοδότησης της αξιο̟οίησης του
συγκροτήµατος του Εργοστασίου Γεωργιάδη α̟ό το Ταµείο Αστικής Ανά̟τυξης του
Χρηµατοδοτικού Εργαλείου Jessica», ̟οσού έως 24.600,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για την υλο̟οίηση της ̟ολιτιστικής εκδήλωσης
τιµής και µνήµης στον Ναύαρχο Νίκο Πα̟̟ά», Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο
Τ.Κ. Κλωνίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 47.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση µετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου
Στερεάς Ελλάδας.
Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Αθανάσιος Μ̟ουραντάς, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής
Καραΐσκος, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος,
Θωµάς Τουσιάδης, Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου
Πα̟αργύρη) και Λάµ̟ρος Τσιτσάνης (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Ταξιάρχη
Σκλα̟άνη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη
Γεώργιος Πα̟αργύρης και Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, οι ο̟οίοι ανα̟ληρώθηκαν.
Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Αθανάσιος
Μ̟ουραντάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στ.
Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε΄, ̟ου ορίσθηκε γραµµατέας της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας,
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ̟οδοµών και ο εισηγητής:
3. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως έκτακτα:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 563/20-5-2013 α̟όφασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού
για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό
ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης
του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 89.484,963 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δα̟άνης & διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή
λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ενός έκτακτου δροµολογίου για την συµµετοχή
υ̟οψήφιων µαθητών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού
του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του
Προγράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013, στην Π.Ε
Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού
του έργου µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου
της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των
α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού ανάδειξης εργολάβων για την «Παροχή υ̟ηρεσιών
για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιόδεντρων, στα ̟λαίσια του
̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε.
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 294.240,813 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ροµήθεια αδειών εφαρµογών
λογισµικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση ̟αράτασης χρόνου µίσθωσης γραφείων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαµία.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού
για «Προµήθεια εξο̟λισµού δηµόσιων ΚΤΕΟ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 38.000,00 € µε Φ.Π.Α..
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Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και
α̟οφάσισε τα ̟αρα̟άνω θέµατα να συζητηθούν ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 574
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 563/20-5-2013 α̟όφασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆/Υ/27-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 563/20-5-2013 (̟ρακτικό 16/2013) α̟όφασή της ως ̟ρος τη
δα̟άνη µε α/α 32 ̟ου αφορά στη διάθεση ̟οσού 344,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ
073 ΚΑΕ 0861 (Κουλός Γεώργιος), για ε̟ισκευή ̟όρτας καρότσας και αλλαγή ̟ειρών
«του ΚΗΗ 1626» µε το ορθό «του ΚΗΗ 1609».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 575
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού
για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό
ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης
του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 89.484,963 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 7317/27-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) το α̟ό 27-05-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού για την
«Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου
της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού
89.484,963 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την
αξιολόγηση των ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων αναδόχων,
β) τη συνέχεια του διαγωνισµού για το 1ο τµήµα στην ε̟όµενη φάση α̟οσφράγισης των
οικονοµικών ̟ροσφορών µε τις εταιρείες:
- BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Λ. Μεσογείων 449 – Τ.Κ 153 43 Αγία Παρασκευή Αττικής
- SYNGENTA HELLAS A.E.B.E. Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ – Τ.Κ 153 49 Ανθούσα Αττικής
γ) τη συνέχεια του διαγωνισµού για το 2ο τµήµα στην ε̟όµενη φάση α̟οσφράγισης των
οικονοµικών ̟ροσφορών µε τις εταιρείες:
- BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Λ. Μεσογείων 449 – Τ.Κ 153 43 Αγία Παρασκευή Αττικής
- SYNGENTA HELLAS A.E.B.E. Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ – Τ.Κ 153 49 Ανθούσα Αττικής
5
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- BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – Σωρού 18 – 20 - Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι
- ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ – Εθνικής Αντιστάσεως 73 – Τ.Κ. 15231 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
2. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό για το 3ο τµήµα, διότι δεν κατατέθηκε καµία
̟ροσφορά.
3. Εγκρίνει τη συνέχεια του διαγωνισµού για το 3ο τµήµα µε τη διαδικασία της
δια̟ραγµάτευσης, σύµφωνα µε το ν. 2286/1995 και τα Π.∆. α) 60/2007 άρθρο 25 και
118/2007 χωρίς δηµοσίευση και χωρίς καµία τρο̟ο̟οίηση των όρων της αρχικής
διακήρυξης, µετά α̟ό ̟ρόσκληση όλων των εταιρειών ̟ου έχουν λάβει έγκριση α̟ό το
ΥΠ.Α.Α. & Τ. για το συγκεκριµένο σκεύασµα, λόγω του ε̟είγοντος.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 576
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δα̟άνης & διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή
λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2746/28-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη δα̟άνη & διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, για
̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

1
2

3
4

5

Τίτλος έργου
Έκτακτες ̟αρεµβάσεις στο
Οδικό ∆ίκτυο του Νοµού
2η εντολή «Α̟οκατάσταση
βατότητας ε̟αρχιακής οδού
̟ρος ∆∆ Γραµµένης του
∆ήµου Μακρακώµης»
8η εντολή «Οδός Γλύφας –
Φανός ΝΑ Φθιώτιδας»
11η εντολή «Κατασκευή
τµήµατος δρόµου ̟ρος
Λιτοσελο»
2η εντολή «Κατασκευή
τµήµατος ε̟ενδεδυµένης
τάφρου οδού Γιαννιτσού –
Πά̟̟α».

Προµηθευτής
Στόκας Σ̟υρίδων

Ποσό
10.504,20

Κ.Α.Ε
9459

Κων/νος Καλτσάς

10.860,00

9781

109.999,98

9453

ΦΘΙΩΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ

15.350,00

9453

Ταξιάρχης
Κουτσο̟άνος

17.154,49

9779

∆ΙΑΚΤΩΡ ΑΕ

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 577
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ενός έκτακτου δροµολογίου για την συµµετοχή
υ̟οψήφιων µαθητών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
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∆.Α./Φ.Γ./2604/28-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την ̟ραγµατο̟οίηση και την ανάθεση ενός (1) έκτακτου δροµολογίου
µεταφοράς υ̟οψηφίων µαθητών στην Π.Ε. Φθιώτιδας, µόνο το Σάββατο 01-06-2013,
̟ου α̟αιτείται για την συµµετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013, σύµφωνα µε
τον ̟αρακάτω ̟ίνακα:
Α
/
Α
α

1

ΑΦΕΤ
ΗΡΙΑ
β
ΑΜΦΙ
ΚΛΕΙΑ
ΤΙΘΟΡ
ΕΑ

ΑΡ.
ΜΑ
Θ.

ΣΧΟΛ.ΦΟ
ΙΤΗΣΗΣ

∆Ρ
ΟΜ.

γ

δ

ε

2

1ο ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
Σ

2

ΕΙ∆
ΟΣ
ΑΥ
Τ.
στ
ΤΑ
ΞΙ

ΣΥ
ΝΤ.

ΧΛ
Μ

ΑΝΩΤΑΤ
Ο ΠΟΣΟ

ζ

η

θ

1,7

96

189,21

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ
€ 20122013
ι

151,00

ΜΕΤΑ
ΦΟΡΕΙ
Σ
κ
ΠΟΛΥ
ΜΕΡΟΣ
∆ΗΜΗ
ΤΡΙΟΣ

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 578
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού
του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του
Προγράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013, στην Π.Ε
Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2262/28-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/23-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του
διαγωνισµού του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε
τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του
Προγράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013, στην Π.Ε
Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση των
φακέλων των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων αναδόχων,
2. Ανακηρύσσει µειοδότη της ̟ροµήθειας την εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» µε
τιµή ̟ροσφοράς 24,950 € ανά αναρτηµένη ̟αγίδα χωρίς Φ.Π.Α., διότι ̟αρείχε την
οικονοµικότερη ̟ροσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟ροκήρυξη 2/2013, Αρ.
Πρωτ. 1064/2-04-2013 (Α∆Α: ΒΕΑΦ7ΛΗ-ΘΤ5).
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει αφού ̟ροσκοµιστούν α̟ό τον µειοδότη τα
δικαιολογητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 6, ̟αρ. 2, του Π.∆. 118/2007.
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 579
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού
του έργου µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου
της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2264/28-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/23-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του
διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού
145.227,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής
̟ροσφοράς του µοναδικού υ̟οψηφίου «Σιτέ Χρήστου».
2. Ανακηρύσσει µειοδότη της ̟ροµήθειας τον «Σιτέ Χρήστο - Υ̟ηρεσίες στον
Πρωτογενή & ∆ευτερογενή Τοµέα της Αγροτικής Παραγωγής», µε τιµή ̟ροσφοράς
0,036 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο, διότι η οικονοµική ̟ροσφορά του δεν
υ̟ερβαίνει τη ̟ροσφερόµενη τιµή σύµφωνα µε το άρθρο 13, ̟αρ. 7 της αρ. ̟ρωτ.
1063/2-04-2013 ̟ροκήρυξης.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει αφού ̟ροσκοµιστούν α̟ό τον µειοδότη τα
δικαιολογητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 6, ̟αρ. 2, του Π.∆. 118/2007.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 580
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των
α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού ανάδειξης εργολάβων για την «Παροχή υ̟ηρεσιών
για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιόδεντρων, στα ̟λαίσια του
̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε.
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 294.240,813 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8369/28-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το α̟ό 28-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων
του διαγωνισµού ανάδειξης εργολάβων για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιόδεντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος
συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 294.240,813 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση των φακέλων
των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό:
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- για το τµήµα Α της ̟ροκήρυξης στον «ΑΝ∆ΡΕΑ ∆. ΚΟΪΤΣΑΝΟ», µε ̟ροσφερόµενη
τιµή ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο 0,035 ευρώ.
- για το τµήµα Β της ̟ροκήρυξης στην υ̟ό σύσταση κοινο̟ραξία «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ –
ΑΣΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µε ̟ροσφερόµενη τιµή ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο 0,035
ευρώ.
- για το τµήµα Γ της ̟ροκήρυξης στην υ̟ό σύσταση κοινο̟ραξία «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ –
ΑΣΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µε ̟ροσφερόµενη τιµή ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο 0,035
ευρώ.
3. Εγκρίνει για το τµήµα ∆ της ̟ροκήρυξης, για το ο̟οίο οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι
«ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.» και η υ̟ό
σύσταση Κοινο̟ραξία «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ –ΑΣΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ̟ροσέφεραν ισότιµη
̟ροσφορά την τιµή 0,032 ευρώ ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδενδρο, την ε̟ιλογή του
µειοδότη µε δια̟ραγµάτευση, σύµφωνα µε το άρθρο 21 ̟αράγραφο β του Π.∆.
118/2007, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την Τρίτη 11-6-2013 και ώρα 10.00 ̟.µ. στα Γραφεία
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας, µετά α̟ό έγγραφη ̟ρόσκληση των υ̟οψηφίων αναδόχων ̟ου ̟ροσέφεραν
την ισότιµη ̟ροσφορά.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 581
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ροµήθεια αδειών εφαρµογών
λογισµικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1905/28-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή,
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη δα̟άνη ̟ροϋ̟ολογισµού 1.402,20€ µε Φ.Π.Α. για την ̟ροµήθεια αδειών
εφαρµογών λογισµικού και συγκεκριµένα της Άδειας σύνδεσης α̟οµακρυσµένης
ε̟ιφάνειας εργασίας (RDS USER CALS –Microsoft Windows) για τις ανάγκες της Π.Ε.
Ευρυτανίας µε το Terminal Server ̟ου βρίσκεται στο Κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας
(Υψηλάντου 1) και στον ο̟οίο «τρέχουν» όλες οι εφαρµογές της Οικονοµικής και
Λογιστικής ∆ιαχείρισης, της Μισθοδοσίας και του Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Σχετ. αριθµ. 1705/16-05-2013 έγγραφο της ∆/νσης
∆/κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας).
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1723
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 582
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση ̟αράτασης χρόνου µίσθωσης γραφείων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαµία.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2766/28-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
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α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την ̟αράταση της µίσθωσης των γραφείων του 1ου , 2ου και 3ου ορόφου, (ήτοι
τα γραφεία Α-3, Β-3, Β-4, Γ-1, Γ-2, Γ-3, Γ-6, Γ-7) ̟ου µισθώνει η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας στο ακίνητο ̟ου βρίσκεται στην οδό Πλατεία Ελευθερίας 3 στη Λαµία,
για έξη ( 6 ) έτη µέχρι 20 Μαρτίου 2019, µε το ίδιο µίσθωµα ̟ου ισχύει σήµερα, το ο̟οίο
δεν ε̟ιτρέ̟εται να αυξηθεί ̟ριν την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η ̟αρα̟άνω δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0813.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 583
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού
για την «Προµήθεια εξο̟λισµού δηµόσιων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 38.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2773/29-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
1. Εγκρίνει το α̟ό 23-05-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξο̟λισµού δηµόσιων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 38.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ροκειµένου αυτά να
̟ιστο̟οιηθούν κατά ISO 9001:2008, ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής των υ̟οψήφιων αναδόχων.
2. Α̟οκλείει την ̟ροσφορά της εταιρείας «∆. ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», διότι δεν
υ̟οβλήθηκε σύµφωνα µε την ̟ροκήρυξη.
3. Εγκρίνει την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού στις 30-5-2013 στον ίδιο τό̟ο και µε τους
ίδιους όρους, για τους λόγους ̟ου εκφράζονται στο ανωτέρω ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής
διαγωνισµού.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “ο έλεγχος ̟ρέ̟ει να
γίνεται α̟οκλειστικά µε δηµόσια ευθύνη”.
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “η κίνηση
της Περιφέρειας για εκσυγχρονισµό των δηµόσιων ΚΤΕΟ είναι θετική”, διότι µ΄αυτό
τον τρό̟ο καθίστανται ̟οιοτικά και ανταγωνιστικά α̟έναντι στον ιδιωτικό φορέα.
Ωστόσο, η “Ένωση Περιφερειών ̟ρέ̟ει κεντρικά να διεκδικήσει το ̟οσοστό ̟ου
̟ραγµατικά της αναλογεί, τη στιγµή ̟ου η ε̟ένδυση γίνεται α̟ό ιδίους ̟όρους”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 584
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 16/20-5-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 16/20-5-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 585
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Αντικατάσταση καταστρωµάτων γεφυρών Βλαχέρνας και Νέου Αργυρίου», Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 907/14-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Αντικατάσταση καταστρωµάτων γεφυρών Βλαχέρνας
και Νέου Αργυρίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε
ανοιχτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία.
Ο κ. Χρονάς χαρακτήρισε “α̟αράδεκτους τους ρυθµούς των διορθωτικών
̟αρεµβάσεων στο οδικό δίκτυο Ευρυτανίας” και ζήτησε “να α̟αιτηθούν, σαν έκτακτη
ε̟ιχορήγηση για συγκεκριµένο σκο̟ό, τα α̟αραίτητα κονδύλια για την ε̟ιδιόρθωση
του οδικού δικτύου Ευρυτανίας σε ασφαλή ε̟ί̟εδα”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 586
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δηµοσίευσης ̟ροκαταρκτικής ̟ροκήρυξης διαγωνισµού µεταφοράς
µαθητών για το σχολικό έτος 2013 – 2014 στο συµ̟λήρωµα της ε̟ίσηµης Εφηµερίδας
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 992.000,00 €.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1730/20-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή,
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη δηµοσίευση ̟ροκαταρκτικής ̟ροκήρυξης διαγωνισµού, στους ε̟όµενους 5
µήνες, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τα άρθρα 29 και 32 του Π.∆. 60/2007, για τη µεταφορά
µαθητών ̟ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, στο συµ̟λήρωµα της ε̟ίσηµης Εφηµερίδα
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ̟ροϋ̟ολογισµού 992.000,00€ ̟ερί̟ου, σύµφωνα µε τα
στοιχεία των δροµολογίων της τρέχουσας ̟εριόδου και µε δεδοµένη την ̟ίεση του
χρόνου για την άµεση έναρξη της διαδικασίας.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά και ̟ρότεινε “να συνταχθεί µία µελέτη
αναφορικά µε τον αριθµό των µαθητών ̟ου µετακινούνται στην Π.Ε. Ευρυτανίας, να
διαιρεθεί και να βρεθεί το κόστος”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 587
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός
Σύλλογος ∆.∆. Μετοχίου ∆ιρφύων ∆ήµου Κύµης «Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ», µε θέµα: «Γιορτή Κερασιού 2013».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 494/20-5-2013
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 1000,00 € για την συµµετοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Πολιτιστικός
Εξωραϊστικός Σύλλογος ∆.∆. Μετοχίου ∆ιρφύων ∆ήµου Κύµης «Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ», µε θέµα: «Γιορτή Κερασιού 2013», στις 1 και 2 Ιουνίου 2013, ως εξής:
Μέρος του κόστους για αφίσες, ̟ροσκλήσεις, δηµοσιεύσεις, έντυ̟ο
υλικό κ.λ.̟.

1000,00

€

Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές
εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013.
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 588
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Φουρνά – Βράχα - Κλειστός», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 941/16-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Φουρνά – Βράχα Κλειστός», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή
δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 589
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Τσιµεντόστρωση δρόµου ̟ρος Ι.Μ. Στάνας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού
40.000,00 € µε Φ.Π.Α..
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 974/21-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Τσιµεντόστρωση δρόµου ̟ρος Ι.Μ. Στάνας», Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία.
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι το έργο µ̟ορεί να υλο̟οιηθεί α̟ό την
εκκλησία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 590
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση του διαγωνισµού του έργου µε τίτλο:
«Παροχή υ̟ηρεσιών για την εφαρµογή του ̟ρογράµµατος ελέγχου της βρουκέλλωσης
στα αιγο̟ρόβατα και αγελαία βοοειδή έτους 2013 στην Π.Ε. Φθιώτιδας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 43.500,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 294/21-5-2013
έγγραφο του γραφείου Γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υ̟΄ αριθµ. 2/15-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου
µε τίτλο: «Παροχή υ̟ηρεσιών για την εφαρµογή του ̟ρογράµµατος ελέγχου της
βρουκέλλωσης στα αιγο̟ρόβατα και αγελαία βοειδή έτους 2013 στην Π.Ε. Φθιώτιδας»,
̟ου αφορά στην αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό:
α) για την ̟εριοχή ∆΄ στον «ΜΟΣΧΟ Γ-ΜΠΑΤΙΚΑ ∆.» µε το ̟οσό των 0,40€, 1,40€,
0,50€, 2,40€ ανά κατηγορία εµβολιασµού και αιµοληψίας χωρίς Φ.Π.Α..
β) για την ̟εριοχή Γ΄ στον «ΜΥΡΕΣΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ» µε το ̟οσό των 0,50€, 1,00€, 3,00€
ανά κατηγορία εµβολιασµού και αιµοληψίας χωρίς Φ.Π.Α..
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 591
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του
διαγωνισµού για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού
51.722,478 €, µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 7950/22-5-2013
13

ΑΔΑ: ΒΕΖΡ7ΛΗ-Ρ5Τ

έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. το α̟ό 15-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του
διαγωνισµού για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού
51.722,478 €, µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το ο̟οίο, ε̟ειδή έγινε α̟οδεκτή µία µόνο
̟ροσφορά, της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ», ο διαγωνισµός
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την ̟αρ. η του άρθρ.21 του 118/2007 Π.∆. (ΦΕΚ 150 Α),
2. την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού την 14-6-2013, ηµέρα Παρασκευή, και ώρα 10 ̟.µ.
χωρίς δηµοσίευση και χωρίς καµία τρο̟ο̟οίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 592
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών,
Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
58748/2460/22-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει:
1. τη διάθεση ̟οσού 78,70 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1699, για
την ̟ροµήθεια εντοµοκτόνων για τις ανάγκες της Π.Ε Εύβοιας
2. τη διάθεση ̟οσού 608,31 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Ιανουαρίου – Α̟ριλίου 2013
(Έγγρ. 6430/16-5-13 ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής)
3.τη διάθεση ̟οσού 306,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Ιανουαρίου – Α̟ριλίου 2013
(Έγγρ. 6397/15-5-13 ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής)
4. τη διάθεση ̟οσού 374,47 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για
οδοι̟ορικά του τµ. Πληροφορικής µηνός Α̟ριλίου 2013 (Έγγρ. 56145/168/16-5-13 τµ.
Πληροφορικής)
5. τη διάθεση ̟οσών: α) 170,89 € για τις υ̟ηρεσίες Ν. Αρτάκης, β) 205,85 € για τις
υ̟ηρεσίες Ιστιαίας, γ) 12,50 € για τις υ̟ηρεσίες Καρύστου, δ) 296,72 € για τις υ̟ηρεσίες
Αλιβερίου, ε) 3.753,37 € για τις υ̟ηρεσίες Χαλκίδας, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073
ΚΑΕ 0823, για ̟ληρωµή ταχυδροµικών τελών µηνός Μαρτίου 2013
6. τη διάθεση ̟οσών: α) 8,65 € για τις υ̟ηρεσίες Λίµνης, β) 52,23 € για τις υ̟ηρεσίες Ν.
Αρτάκης, γ) 36,50 € για τις υ̟ηρεσίες Καρύστου, δ) 243,22 € για τις υ̟ηρεσίες
Αλιβερίου, ε) 289,74 € για τις υ̟ηρεσίες Ιστιαίας, στ) 5.577,36 € για τις υ̟ηρεσίες
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Χαλκίδας, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0823, για ̟ληρωµή ταχυδροµικών
τελών µηνός Α̟ριλίου 2013
7. τη διάθεση ̟οσού 253,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1512, για ̟ληρωµή
κοινοχρήστων για τη ∆/νση ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης µηνών Μαρτίου – Α̟ριλίου 2013
(Έγγρ. 6458/15-5-13 ∆/νση ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης)
8. τη διάθεση ̟οσού 3.521,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0831, για ̟ληρωµή
τελών ύδρευσης των υ̟ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας (εντός έδρας) α̟ό το 1ο µέχρι το 2ο
δίµηνο 2013
9. τη διάθεση ̟οσών: α) 306,25 € και β) 3.076,92 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073
ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών µηνός Α̟ριλίου
2013 (Έγγρ. 56224/14582/16-5-13, 53854/13856/13-5-13 ∆/νσης Μεταφορών &
Ε̟ικοινωνιών)
10. τη διάθεση ̟οσού 4.163,68 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για
οδοι̟ορικά της ∆/νσης Ανά̟τυξης µηνός Α̟ριλίου 2013 (Έγγρ. 3223/Φ.34/20-5-13
∆/νσης Ανά̟τυξης)
11. τη διάθεση ̟οσού 3.335,34 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899,
για ανανέωση ετήσιας συνδροµής στην Τρά̟εζα Νοµικών Πληροφοριών (INTRASOFT
INTERNATIONAL A.E /ΝΟΜΟΣ) για το διάστηµα α̟ό 1-6-2013 έως 31-5-2014
12. τη διάθεση ̟οσών 350,55 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) και 244,40 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321),
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών
συντήρησης και ε̟ισκευής (σετ ε̟ισκευής ̟ιστολιού Mod 90-19050, ακροφύσιο αέρα19030, καθαρισµός και ε̟ισκευή τριών ̟ιστολιών χρώµατος) για το ΜΕ 123054 όχηµα ακτοκαθαριστής της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 57380/2770/20-5-13,
57373/2769/20-5-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων)
13. τη διάθεση ̟οσών 184,50 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) και 230,01 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321),
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών
συντήρησης και ε̟ισκευής (ε̟ισκευή κοµ̟ρεσέρ, αλλαγή ̟ηνίου, φρέον, λάδι, κενό
αέρος, διαρροές) για το ΜΕ 111638 όχηµα - ισο̟εδωτής της ∆/νσης Τεχνικών Έργων,
(Έγγρ. 57368/2768/20-5-13, 57363/2767/20-5-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων)
14. τη διάθεση ̟οσού 100.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0519, για
α̟οζηµίωση µελών Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου οχηµάτων για το έτος 2013
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την δα̟άνη µε α/α 11, ̟ου αφορά συνδροµή στην
Τρά̟εζα Νοµικών Πληροφοριών, εφόσον η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει
νοµική υ̟ηρεσία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 593
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων
της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
58744/2459/22-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
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Εγκρίνει τη δα̟άνη και τη διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012,
των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
α/α
1

2

Τίτλος Έργου
∆έσµευση ̟ίστωσης για την
υ̟ογραφή της σύµβασης της
µελέτης:
«Συµ̟ληρωµατικά
έργα
̟ροστασίας
α̟ό
Κεφάλες Ασµηνίου έως Πευκί
Ν. Εύβοιας»
∆έσµευση ̟ίστωσης για την
υ̟ογραφή της σύµβασης της
µελέτης:
«Συµ̟ληρωµατικά
έργα
̟ροστασίας
και
ανά̟λασης
διαβρούµενης
ακτής ̟αραλίας Ζαράκων Ν.
Εύβοιας»

Προµηθευτής
Ποσό σε €
ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ
36.900,00
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
–
ΕΡΜΙ∆ΟΥ ΕΝ∆ΡΟΝΙΚΗ
–ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κ.Α.Ε
9459

ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ
30.000,00
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
–
ΕΡΜΙ∆ΟΥ ΕΝ∆ΡΟΝΙΚΗ
–ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9459

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 594
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση νέων έκτακτων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών κατά τη
διάρκεια των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2012-2013, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1806/21-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τα νέα έκτακτα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών των ΕΠΑΛ (οµάδα Α) στα
εξεταστικά κέντρα κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2012-2013 την 1.6.
2013 και την ανάθεση τους, ως κατωτέρω:
1) Ένωση Φυσικών Προσώ̟ων Ιδιοκτητών Ταξί Ε̟αρχίας Λιβαδειάς:
Παύλο-Καρυά-Λιβαδειά (1ο ΕΠΑΛ) µε ε̟ιστροφή. Μαθητές 3. Ηµερήσια α̟οζηµίωση
117,56 €,
Αράχωβα-∆ιαστ/ση ∆ιστόµου και ε̟ιστροφή (µετε̟ιβίβαση για 1ο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς)
Μαθητές 1. Ηµερήσια α̟οζηµίωση 62,75 €,
Αντίκυρα-∆ιαστ/ση ∆ιστόµου-Λιβαδειά (1ο ΕΠΑΛ) και ε̟ιστροφή. Μαθητές 2.
Ηµερήσια α̟οζηµίωση 142,92 €.
2) Νικόλαος Αθ.Τσότρας:
Βάγια-Αλίαρτος-Λιβαδειά (1Ο ΕΠΑΛ) µε ε̟ιστροφή. Μαθητές 2. Ηµερήσια α̟οζηµίωση
135,78 €.
Στις ανωτέρω τιµές έχουν υ̟ολογιστεί και οι µειώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις
διατάξεις του Ν.4089/2012.
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 595
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης ̟ροµήθειας υγρών καυσίµων για την κίνηση
των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1827/22-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την α̟ευθείας ανάθεση ̟ροµήθειας υγρών καυσίµων για την κίνηση των
αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, α̟ό 1.6.2013 - 31.08.2013 σύµφωνα µε τους όρους
των οικείων συµβάσεων ̟ου λήγουν στις 31.5.2013:
α) στον Αθανάσιο Σωτηρό̟ουλο µέχρι του ̟οσού των 7.000,00 € µε ΦΠΑ, για την
κίνηση αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Π.Ε. Βοιωτίας (στη Λιβαδειά),
β) στην εταιρεία «A. Κο̟ανάς - X. Καλής ΟΕ» µέχρι του ̟οσού των 3.000,00 € µε ΦΠΑ
για κίνηση αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Π.Ε. Βοιωτίας (στη Θήβα).
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι διαδικασίες του διαγωνισµού ̟ου είναι σε εξέλιξη
ολοκληρωθούν ̟ριν την ̟αρέλευση του τριµήνου η Π.Ε. Βοιωτίας µ̟ορεί να
καταγγείλει αζηµίως για αυτήν τις σχετικές συµβάσεις. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση οι
Ε.Φ. και ΚΑΕ θα ε̟ιβαρυνθούν και µε το ̟οσό ̟ου θα ̟ροκύψει α̟ό την διενέργεια
του σχετικού διαγωνισµού, το ο̟οίο θα είναι µεγαλύτερο α̟ό το ετήσιο όριο ̟ου θέτει η
η αρ.35130/739//09.08.2010 α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ερί αύξησης και
ορισµού σε ευρώ των χρηµατικών ̟οσών του άρθρου 83 ̟αρ.1 του Ν.2362/95.
Η εν λόγω δα̟άνη εµ̟ί̟τει στις ̟ερι̟τώσεις της α̟ευθείας ανάθεσης, λόγω του
ε̟είγοντος, σύµφωνα µε την διάταξη της ̟αρ.1γ του άρθρου 176 του ν.3852/2010, ό̟ως
ισχύει.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 596
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Φωκίδας στη δηµιουργία ντοκιµαντέρ και
στην ̟αραγωγή αντιτύ̟ων ψηφιακών δίσκων (CD) για την ̟ροβολή του
αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 361/22-5-2013
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στη δηµιουργία ντοκιµαντέρ και στην
̟αραγωγή αντιτύ̟ων ψηφιακών δίσκων (CD) για την ̟ροβολή του αρχαιολογικού
χώρου των ∆ελφών σε συνεργασία µε το Σωµατείο «∆ΙΑΖΩΜΑ».
Το κόστος ̟ου θα ε̟ιβαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας ανέρχεται στο ̟οσό
των 3.000,00€ για την δηµιουργία 1.000 αντιτύ̟ων ψηφιακών δίσκων (CD) και θα
βαρύνει τον φορέα 073 ΚΑΕ 0845.
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Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι ̟ρόκειται για “ζήτηµα ολοκληρωµένου,
ενιαίου ̟ρογράµµατος τουριστικής ̟ροβολής”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 597
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διακο̟ής µισθώµατος του οικήµατος του Κέντρου Συµβουλευτικής
και Προσανατολισµού ( ΚΕ.ΣΥ.Π.), Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
48144/1495/22-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη διακο̟ή µίσθωσης α̟ό 1-6-2013 του οικήµατος ιδιοκτησίας Ιωάννη
Πα̟αδό̟ουλου στην Άµφισσα, στο ο̟οίο στεγαζόταν το ΚΕΣΥΠ, λόγω µεταφοράς του
σε ιδιόκτητο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Π.∆.242/96.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 598
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο:
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα
̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους
2013 στην Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 516.683,46 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 7077/23-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. το α̟ό 23-5-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: «Παροχή
υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του
Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε.
Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 516.683,46 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση και
αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των υ̟οψήφιων αναδόχων,
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στην ε̟όµενη φάση της κατακύρωσης µε την
̟ροσκόµιση των α̟αραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών του άρθρου 7 της αριθµ.
3/2013 ∆ιακήρυξης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας
α̟ό τους κάτωθι δύο µειοδότες:
- Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ν. Εύβοιας για τα Τµήµατα Α, Β, Γ, ∆ του Πίνακα 1
της ∆ιακήρυξης µε αριθµ 3/2013
- Αγροτικός Συνεταιρισµός Περιφέρειας Κύµης για τα Τµήµατα Ε, ΣΤ του Πίνακα 1 της
∆ιακήρυξης µε αριθµ. 3/2013.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 599
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Εκ̟ολιτιστικός Ε̟ιµορφωτικός
Εξωραϊστικός Σύλλογος Αυλίδας µε θέµα: «Ταξιδεύοντας στο χώρο της µουσικής και του
χορού».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 519/22-5-2013
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 1200.00€ για την συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Εκ̟ολιτιστικός Ε̟ιµορφωτικός
Εξωραϊστικός Σύλλογος Αυλίδας µε θέµα: «Ταξιδεύοντας στο χώρο της µουσικής και του
χορού», στις 5 και 6 Ιουλίου 2013, στον ̟ροαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου της ∆ηµοτικής
Ενότητας Αυλίδας, ως εξής:
Μέρος του κόστους για αφίσες, ̟ροσκλήσεις, δηµοσιεύσεις, έντυ̟ο
υλικό, ενοικίαση και αγορά ̟αραδοσιακών στολών κ.λ.̟.

1200.00€

Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές
εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013.
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 600
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Ρα̟τό̟ουλο – Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1004/22-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτά̟ητα Ρα̟τό̟ουλο – Πρασσιά –
Κέδρα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή
δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 601
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Το̟οθέτηση στηθαίων ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1005/22-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Το̟οθέτηση στηθαίων ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 602
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης της µελέτης: «Υ̟οστήριξη της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας στην υ̟οβολή ̟ρότασης χρηµατοδότησης της αξιο̟οίησης του
συγκροτήµατος του Εργοστασίου Γεωργιάδη α̟ό το Ταµείο Αστικής Ανά̟τυξης του
Χρηµατοδοτικού Εργαλείου Jessica», ̟οσού έως 24.600,00 € µε ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
59804/2488/24-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την α̟ευθείας ανάθεση της µελέτης «Υ̟οστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας
Ευβοίας στην υ̟οβολή ̟ρότασης χρηµατοδότησης της αξιο̟οίησης του συγκροτήµατος
του Εργοστασίου Γεωργιάδη α̟ό το Ταµείο Αστικής Ανά̟τυξης του Χρηµατοδοτικού
Εργαλείου Jessica» ̟ου έχει ενταχθεί στο έργο «∆ιερεύνηση αξιο̟οίησης ακινήτου
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η», στην εταιρεία «REDECON AE» (Πύργος ΑΠΟΛΛΩΝ, Λ. Ριανκούρ 64,
Αθήνα, ΑΦΜ 094185573, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).
Η δα̟άνη, ανερχόµενη σε 23,739,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., θα βαρύνει τις
̟ιστώσεις του ΕΦ 02071 και ΚΑΕ 9762.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την ανωτέρω ανάθεση, µε την αιτιολογία ότι “δεν
υ̟άρχει ολοκληρωµένη σκέψη σχετικά µε το θέµα και ότι ̟ρέ̟ει ̟ρώτα να
α̟οφασίσουµε τι θέλουµε να κάνουµε και ύστερα να ̟ροκηρυχθεί διαγωνισµός για τη
µελέτη”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 603
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
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59691/2481/24-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής ̟οσού 5.000,00 € σε βάρος
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στο όνοµα της Αναστασίας Καρλατήρα,
υ̟αλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, για την ̟ληρωµή δα̟άνης τακτο̟οίησης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, ̟ολεοδοµικών ̟αραβάσεων στο Μέγαρο
της Π.Ε Εύβοιας. Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0899 του Ε.Φ 02073. Ηµεροµηνία
α̟όδοσης του λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2013.
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 604
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για την υλο̟οίηση της ̟ολιτιστικής εκδήλωσης
τιµής και µνήµης στον Ναύαρχο Νίκο Πα̟̟ά», Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 461/29-4-2013
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 6.355,00€ για την υλο̟οίηση της ̟ολιτιστικής εκδήλωσης
τιµής και µνήµης στον Κυβερνήτη του Α/Τ «Βέλος» Ναύαρχο Νίκο Πα̟̟ά και στους
ε̟ιζώντες συντρόφους του ̟ου τον ακολούθησαν στην ιστορική ενέργεια κατά της
δικτατορίας και η ο̟οία α̟οτέλεσε το καθοριστικότερο χτύ̟ηµα εναντίον της, την
Κυριακή 9 Ιουνίου 2013, στο αµφιθέατρο του ∆ιοικητηρίου της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας, ως εξής:
ΕΙ∆ΟΣ
Αφίσες 35χ50
Αφίσες 21χ29
Προσκλήσεις
Φάκελοι
Τιµητικοί Πά̟υροι
Τιµητική Πλακέτα
Αναµνηστικοί Φάκελοι ΕΛΤΑ
Ενηµέρωση Κοινού
Μεταφορά
∆α̟άνες Κυλικείου

ΚΟΣΤΟΣ
984,00
738,00
492,00
246,00
492,00
369,00
1.200,00
984,00
500,00
350,00
ΣΥΝΟΛΟ
6.355,00

Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές
εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013.
21

ΑΔΑ: ΒΕΖΡ7ΛΗ-Ρ5Τ

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει µόνο τις δα̟άνες ̟ου αφορούν τις αφίσες
και την ενηµέρωση του κόσµου.
Ο κ. Θωµάς Τουσιάδης έδωσε αρνητική ψήφο.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 605
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1721/24-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την κάλυψη δεσµεύσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν
για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα
Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:
1
2

3

Προµήθεια ειδών καθαριότητας για την ∆/νση Β/θµιας Εκ̟αίδευσης
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1231
Προµήθεια γραφικής ύλης για όλες τις υ̟ηρεσίες της ΠΕ Φθιώτιδας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1111
Προµήθεια τόνερ και µελανιών για όλες τις υ̟ηρεσίες της ΠΕ
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1111

480,00
10.000,00

10.000,00

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 606
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
59379/1954/23-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη δα̟άνη ̟οσού 200,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111, (Φανιδάκης &
Σια), για ̟ροµήθεια µελανιών του γραφείου ̟ολιτικής ̟ροστασίας
2. τη δα̟άνη ̟οσού 2.542,86 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0824, για ̟ληρωµή
λογαριασµών ΟΤΕ
3. τη δα̟άνη ̟οσού 647,08 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1321 (Eltractor
Σιµωτας Βασίλειος), για ̟ροµήθεια ανταλλακτικών 4 ζεύγη λάµες µαχαιριού κλ̟
(βίδες ̟αξιµάδια) για το grader SHM 5 NT της ∆/νσης Τεχνικών έργων
22

ΑΔΑ: ΒΕΖΡ7ΛΗ-Ρ5Τ

4. τη δα̟άνη ̟οσού 100,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0829 (Παρνασσός
ΙΜΕ ΕΠΕ), για µεταφορικά για ανταλλακτικά του grader shm 5 NT
5. τη δα̟άνη ̟οσού 615,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0851 (Ζωγράφος
Νίκος), για συντήρηση καυστήρων κτιρίων ΠΕ Φωκίδας
6. τη δα̟άνη ̟οσού 81,46 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0826, για ̟ληρωµή
λογαριασµού Vodafone Αντι̟εριφερειάρχη α̟ό 11/04/2013 έως 10/05/2013
7. τη δα̟άνη ̟σσού 80.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0711, για
̟ληρωµή οδοι̟ορικών των υ̟αλλήλων της ΠΕ Φωκίδας α̟ό 01/07/2013 έως
31/12/2013
8. τη δα̟άνη ̟οσού 5.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0899, για ̟ληρωµή
τελών χρήσης µηχανηµάτων έργου των ΚΥ 5899,ΚΥ 5895,ΚΥ 5892,ΚΥ 5884, ΜΕ
100967,ΜΕ 93437,ΚΥ 7402,ΚΥ 7401,ΚΥ 5565,ΜΕ 93436,ΚΥ 5897 του µηχανολογικού
εξο̟λισµού
9. τη δα̟άνη ̟οσού 62.338,52 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9749, για
̟ληρωµή 3ου λογαριασµού µελέτης «Μελέτη Βελτίωσης ε̟έκτασης ε̟αρχιακής οδού
α̟ό
ΝΕΟ-ΚΛΗΜΑ-ΚΑΜΠΟ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
Ο∆Ο
ΤΕΙΧΙΟ
ΠΟΤΙ∆ΑΝΕΙΑ
(Ξενοφώντας Μιχαλό̟ουλος)
10. τη δα̟άνη ̟οσού 25.916,49 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9479, για
̟ληρωµή 16ου λογαριασµού του έργου «Βελτίωση ε̟αρχιακού οδικού δικτύου α̟ό
Παραλίµνιο έως Πενταγιοί - Αρτοτίνα» (Προµηθέας ΑΤΕΒΕ)
11. τη δα̟άνη ̟οσού 39.477,93 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459, για
̟ληρωµή 2ου λογαριασµού έργου «Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο εντός οικισµού
Χρισσού α’φάση» ΚΑΠ 2012 (Ψύχας Χαράλαµ̟ος)
12. τη δα̟άνη ̟οσού 182,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0843, για ̟ληρωµή
για φωτοαντίγραφα της ∆/νσης Τεχν. Έργων (Κουτσοχιώνης)
13. τη δα̟άνη ̟οσού 142,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0843, για
φωτοαντίγραφα της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας - Κτηνιατρικής (Κουτσοχιώνης)
14. τη δα̟άνη ̟οσού 180,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0843, για
φωτοαντίγραφα για ΠΑΜ-ΠΣΕΑ-Αναθεώρηση σχεδίου Εγναντία (Κουτσοχιώνης)
(Κουτσοχιώνης Ευθύµιος)
15. τη δα̟άνη ̟οσού 917,88 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0711, για ̟ληρωµή
οδοι̟ορικών 4 υ̟αλλήλων
16. τη δα̟άνη ̟οσού 104.800,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459, για
̟ληρωµή 1ου λογαριασµού έργου «Α̟οκατάσταση Οδοστρώµατος της Ε.Ο ΙτέαςΝαυ̟άκτου κατά τµήµατα και ̟ροκαταρτικές εργασίες διαµόρφωσης κόµβου
Γλυφάδας» (Ηρακλής ΑΕ)
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 607
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο
Τ.Κ. Κλωνίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 47.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
59821/5320/24-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
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α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Κ. Κλωνίου»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 47.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 608
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση µετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου
Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 329/20-52013 έγγραφο της γραµµατείας του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας ̟ρος
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις µετακινήσεις του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς
Ελλάδας, κ. Ανέστη Πίσχινα, ως εξής:
1. στις 19-04-2013
2. στις 22-4-2013
3. στις 25-4-2013
4. στις 30-4-2013
5. στις 10-05-2013
6. στις 20-05-2013.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 609

24

ΑΔΑ: ΒΕΖΡ7ΛΗ-Ρ5Τ

Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων θεµάτων λύεται
η ̟αρούσα συνεδρίαση. Το ̟ρακτικό συντάχθηκε και υ̟ογράφεται α̟ό τα
̟αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Αθανάσιος Μ̟ουραντάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Παναγιώτης Παρχαρίδης
Περικλής Καραΐσκος
Γεώργιος Μ̟αντούνας
Αναστάσιος Χρονάς
Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος
Θωµάς Τουσιάδης
Γεώργιος Ζιώγας
Λάµ̟ρος Τσιτσάνης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα
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