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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 31ης Μαρτίου 2014
Αριθµός Πρακτικού 9
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3,
1ος όροφος), σήµερα στις 31 Μαρτίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:30 ̟.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, υ̟ό την
Προεδρία του Αντι̟εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Γεωργίου
Μουλκιώτη, ο ο̟οίος ορίσθηκε µε την υ̟’ αριθ. 110641/2650/1-10-2013 Α̟όφαση
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος (Α∆Α ΒΛΛ47ΛΗ-ΡΜΩ) και δυνάµει της υ̟΄ αριθµ.
511/26-3-2014 ̟ρόσκλησης 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 8/17-3-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη α̟όφασης για την ανάθεση του έργου: «Άρση ε̟ικινδυνοτήτων και
κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ̟ρανών σε τµήµα της Ε.Ο. Άµφισσας – Λιδωρικίου»,
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α. µετά την υ̟΄ αριθµ. 2/1/2014
α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν. 2218/1994.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη
κατασκευής υ̟όγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Λιανοκλαδίου»,
Π.Ε. Φθιώτιδας (εξ’ αναβολής).
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 236/4-3-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί έγκρισης ε̟ιδότησης µαθητών λόγω αδυναµίας
εκτέλεσης δροµολογίου της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση οριστικής ̟αραλαβής της µελέτης του έργου: «Μελέτη βελτίωσης
ε̟έκτασης ε̟αρχιακής οδού α̟ό Ν.Ε.Ο. – Κλήµα – Κάµ̟ο – ε̟. οδό Τείχιο –
Ποτιδάνεια», Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση οριστικής ̟αραλαβής της µελέτης του έργου: «Οριστική µελέτη και
Μ.Π.Ε. βελτίωσης οδού Ερατεινής – Ε.Ο. Άµφισσας Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Συντήρηση,
α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας
στο εθνικό και ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού
1.800.000,00 €.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δα̟ανών για ε̟ανεκτυ̟ώσεις τουριστικών εντύ̟ων τσαντών κ.λ.̟.,
Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού του έργου: «∆ια̟λάτυνση δρόµου ̟ρος Βουτύρο», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση δρόµου Άγραφα – Γέφυρα Κουρούνας», Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού ΙΙΙ και ανάθεση της µελέτης του έργου: «Μελέτη
κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 121.829.54 € χωρίς Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή οδού α̟ό
διασταύρωση Ε.Ο. Στενή – Στρό̟ωνες ̟ρος Μετόχι – Μετόχι (χ.θ. 10+000 έως χ.θ.
16+000), Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της µε αριθµ. 107/2012 α̟όφασης του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (̟ροσφυγή της ΠΕΝΤΕ Α.Ε.).
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Κατασκευή τµήµατος ε̟ενδεδυµένης
τάφρου στο ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο Συκά – Νεοχωρίου και ασφαλτοστρώσεις κατά
τµήµατα, Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 €
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας (έφεση της Φαίδρας ∆ηµακο̟ούλου), Π.Ε.
Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής του
έργου: «Τεχνικός Σύµβουλος για την υ̟οστήριξη σύνταξης του Καλλιεργητικού
Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την
κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, έτους 2014», ̟ροϋ̟ολογισµού
85.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Λαµίας [Μεταβατική Έδρα Καρ̟ενησίου]
(αγωγή των Αγγελικής Αλεξο̟ούλου κ.λ.̟.), Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 20ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 218/26-2-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί έγκρισης των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισµού για την «Παροχή Υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς,
έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 21ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 220/26-2-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί έγκρισης των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου
της ελιάς το έτος 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού
639.684,86 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 22ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 222/26-2-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί έγκρισης των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου
της ελιάς έτους 2014 στην Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 488.923,32 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 23ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 224/26-2-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί έγκρισης των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου
της ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού
145.227,60 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης στα ̟λαίσια της ̟ρογραµµατικής
σύµβασης του έργου: «Λειτουργία ανοικτού κολυµβητηρίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 177.280,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 30ο: Εξέταση ενστάσεων - έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του
έργου: «Ε̟ισκευή – συντήρηση τµήµατος δρόµου στο Τ.Κ. Καινούργιου», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου:
«∆ιαµόρφωση αίθουσας συγκεντρώσεων ̟ρώην αίθουσα Ν.Σ. Ν.Α. Φωκίδας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 7.500,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την
«Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 184.500,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για µεταφορά µαθητών στο
δροµολόγιο Παλαιοχώρι – ∆ρυµαία – Αµφίκλεια µετ’ ε̟ιστροφής µε ίδια µέσα, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για «Προµήθεια ειδών ατοµικής
̟ροστασίας, θερινής ̟εριόδου, σε υ̟αλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας».
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Πεζοδρόµηση – ∆ιαµόρφωση οδού ̟ρος Αθλητικό κέντρο και Βυζαντινό Μνηµείο
∆ήµου Μαλεσίνας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 38ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.
ΘΕΜΑ 39ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 464/2013 α̟οφάσεως της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εξ ‘ αναβολής).
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δα̟άνης ̟αγίων χορηγηµάτων καθαριότητας για την Π.Ε.
Ευρυτανίας, έτους 2014 (εξ΄ αναβολής).
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παρχαρίδης Παναγιώτης (α̟ουσίαζε
κατά τη συζήτηση των θεµάτων 4-29 της ηµερήσιας διάταξης), Περικλής Καραΐσκος
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(α̟οχώρησε µετά τη συζήτηση του 36ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), Ταξιάρχης
Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος
(α̟ουσίαζε κατά τη συζήτηση των εκτάκτων και των θεµάτων 1-4 της ηµερήσιας
διάταξης), Θωµάς Τουσιάδης και Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του
Γεωργίου Πα̟αργύρη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, α̟ουσίαζε το
τακτικό µέλος Γεώργιος Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε ως ανωτέρω.
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος
Μουλκιώτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραµµατέα άσκησε η κ. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, 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 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
2. Κωνσταντίνος Χατζηµ̟ύρρος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, και οι εισηγητές:
3. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
4. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας,
5. Ελένη Πολυζώη, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φωκίδας.
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος
Μουλκιώτης κατέθεσε ̟ρόταση να εγκατασταθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τα α̟αιτούµενα συστήµατα
τηλεο̟τικής κάλυψης των συνεδριάσεών της, ̟ροκειµένου αυτές να λαµβάνουν ̟λήρη
δηµοσιότητα, αντίστοιχη του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, και οι
α̟οφάσεις της να χαρακτηρίζονται α̟ό α̟όλυτη διαφάνεια.
Η ανωτέρω ̟ρόταση έγινε οµόφωνα α̟οδεκτή α̟ό τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής και
ζητήθηκε α̟ό την ∆/νση Οικονοµικού της Π.Σ.Ε., σε συνεργασία µε την αρµόδια
∆/νση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Π.Σ.Ε., να καταθέσει σχετική
εισήγηση ε̟ί του θέµατος στην ε̟όµενη συνεδρίαση της ε̟ιτρο̟ής.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 339
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: Συµ̟λήρωση της 3ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους
2014, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού δηµόσιου
διεθνούς διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης)
και λι̟αντικών για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 612.540,00€ µε Φ.Π.Α..
5
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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 340
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Συµ̟λήρωση της 3ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους
2014, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1609/26-032014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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
Εγκρίνει την συµ̟λήρωση της 3ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε τους συνηµµένους ̟ίνακες της ∆/νσης
Οικονοµικού της Π.Σ.Ε..
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο.
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 341
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού δηµόσιου
διεθνούς διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης)
και λι̟αντικών για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 612.540,00€ µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1672/28-032014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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:
1. το υ̟΄αριθµ. 1/27-03-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια
υγρών καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης) και λι̟αντικών για τις ανάγκες των
υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού
̟ροϋ̟ολογισµού 612.540,00€ µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων,
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο, ήτοι το «Άνοιγµα Οικονοµικών
Προσφορών», ως εξής:
α) για την ̟ροµήθεια Υγρών Καυσίµων κίνησης και ̟ετρελαίου θέρµανσης µε τις
εταιρείες:
- ΧΑΛΚΙΑΣ Α.Ε. (ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ) και
- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η ΛΑΜΙΑΣ VD OIL Ε.Π.Ε.
β) για την ̟ροµήθεια Λι̟αντικών µε τις εταιρείες:
- ΧΑΛΚΙΑΣ Α.Ε. (ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ)
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- ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε., µε το διακριτικό τίτλο (CAR CENTER HALKIA M.E.Π.E.).
- ΚΡΕΤΣΗΣ ΜΗΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ)
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 342
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 8/17-3-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 8/17-3-2014 ̟ρακτικό συνεδρίασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 343
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη α̟όφασης για την ανάθεση του έργου: «Άρση ε̟ικινδυνοτήτων και
κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ̟ρανών σε τµήµα της Ε.Ο. Άµφισσας – Λιδωρικίου»,
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α. µετά την υ̟΄ αριθµ. 2/1/2014
α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν. 2218/1994.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη α) το υ̟’ αριθµ.
33331/1940/19-03-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, β) το
υ̟΄αριθµ. Τ.Τ. 21196/261/4-03-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, γ) το α̟ό 3-03-2014 έγγραφο του Ιωάννη Σ. Αθανασίου ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, καθώς και την υ̟΄ αριθµ. 2/1/2014 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18
ν. 2218/1994, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Στη συνέχεια ο κ. Αναστάσιος Χρονάς κατέθεσε τα ̟αρακάτω: “Με την 923/29-72013 α̟όφασή της η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή υιοθετεί την ένσταση Αθανασίου και εντέλει την
υ̟ηρεσία για την κατακύρωση µε βάση τη συγκεκριµένη α̟όφαση. Όλοι οι υ̟όλοι̟οι σαφώς είχαν
δικαίωµα ̟ροσφυγής κατά της 923/2013 α̟όφασης στα κατά το νόµο αρµόδια όργανα ̟ου δεν είναι
ούτε η ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού ούτε η ε̟ιτρο̟ή ενστάσεων. Αυτό ̟ροβλέ̟εται α̟ό τη νοµοθεσία
̟ου γίνεται ̟ροσφυγή κατά των α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο
χρόνος άσκησης ̟ροσφυγών κατά της συγκεκριµένης α̟όφασης ̟αρήλθε, χωρίς να κατατεθούν
̟ροσφυγές. Αντί λοι̟όν η ̟ροϊσταµένη αρχή να ̟ροχωρήσει σε εισήγηση κατακύρωσης και όχι σε
σύνταξη ̟ρακτικού, καθώς αυτό είχε συντελεσθεί α̟ό την οικονοµική ε̟ιτρο̟ή, ̟ροχώρησε σε µια
διαδικασία, η ο̟οία ουσιαστικά ̟ροσ̟αθεί να ανακτήσει χαµένα δικαιώµατα. ∆ηλαδή, ̟ροχώρησε
στη σύνταξη άλλου ̟ρακτικού, για να δώσει το δικαίωµα ̟ου είχε χαθεί. Εκείνο ̟ου α̟οφάσισε η
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή µε την 923/2013 α̟όφασή της ήταν να υιοθετήσει την ένσταση Αθανασίου.
Αυτό σηµαίνει ότι είναι δεδοµένη η α̟όφαση της Ο.Ε., η ο̟οία βρίσκεται εν ισχύ. Αυτό ̟ου δεν
ανατρέ̟εται α̟ό ̟ουθενά. Καµιά οικονοµική ε̟ιτρο̟ή δεν έδωσε εντολή στην υ̟ηρεσία να
ανασυντάξει ̟ίνακα και να κάνουν καινούριο ̟ρακτικό. Έδωσε εντολή, µε βάση τη συγκεκριµένη
α̟όφαση, να εισηγηθεί ακριβώς τα ε̟όµενα βήµατα. Έτσι ώστε να υλο̟οιηθεί η συγκεκριµένη
α̟όφαση της Ο.Ε..
Σε σχέση µε την Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18, αυτή ̟αίρνει µια α̟όφαση για µια ̟αρε̟όµενη
α̟όφαση της Ο.Ε., ̟ου έρχεται και ε̟ιβεβαιώνει. ∆ηλαδή, οι υ̟ηρεσιακοί ̟αράγοντες, για τους
δικούς τους λόγους, έχουν δηµιουργήσει ένα σκηνικό, το ο̟οίο σε κάθε ̟ερί̟τωση ούτε τυχαίο
µ̟ορεί να θεωρηθεί και ̟ολύ δε ̟ερισσότερο το ε̟αναφέρουν µε διάφορους τρό̟ους µέσα α̟ό
διάφορες διαδικασίες. Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, λοι̟όν, µε την 923/2013 α̟όφασή της, έχει
α̟οφανθεί ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού έχει γίνει στον Αθανασίου, για τους λόγους ̟ου
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έχουν αναλυθεί. Αυτή είναι µια θεµελιώδης α̟όφαση, κατά της ο̟οίας δεν έχουν γίνει ̟ροσφυγές.
Για την Ο.Ε. δεν υ̟άρχει άλλο ̟ρακτικό ̟έρα της συγκεκριµένης α̟όφασης. Μάλιστα, α̟ό την
ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού δεν ζητήθηκε ̟ρακτικό, αλλά η εισήγηση για κατακύρωση. ∆ηλαδή, α̟ό
την α̟όφαση της Ο.Ε. και µετά. Κάτι τέτοιο δεν έγινε για ευνόητους λόγους.
Σε ό, τι αφορά την α̟όφαση 1279/2013 της Ο.Ε., κατά της ο̟οίας ̟ροσέφυγαν στην
ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 και κυρώθηκε, δεν ε̟ηρεάζει σε καµιά ̟ερί̟τωση την ̟ροηγούµενη
α̟όφαση, την 923/2013. Ακυρώνεται µεν η 1279/2013, αλλά ̟αραµένει εν ισχύ η 923/2013.
Έτσι, η έννοια ότι «θα ̟ρέ̟ει να ξεκινήσει τη διαδικασία α̟ό το σηµείο ̟ου συντελέσθηκε το λάθος
ή ̟αράλειψη» έχει ακριβώς το ̟εριεχόµενο ότι δηλαδή λαθεµένα η ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού
συνέταξε ̟ίνακα, ̟ου δέχτηκε ενστάσεις, όταν είναι δεδοµένη η α̟όφαση της Ο.Ε.. Το λάθος ̟ου
ε̟ικαλείται η ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 έχει σχέση µε την κατακύρωση του διαγωνισµού στον
Αθανασίου”.
Ο κ. Χρονάς, έχοντας υ̟όψη και την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου,
̟ρότεινε να ψηφιστεί το εξής, για να υ̟άρχει συνέ̟εια σε όσα έχουν α̟οφασιστεί µέχρι
σήµερα: “Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή Α.1) Α̟οδέχεται την ακύρωση της 1279/2013 α̟όφασής της,
2) Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού και αναδεικνύει µειοδότη του έργου τον
Αθανασίου και Β. Εντέλει τον Γενικό ∆ιευθυντή κ. Καρνάβα να διατάξει Ε∆Ε για τους χειρισµούς
των υ̟ηρεσιακών ̟αραγόντων, το ̟όρισµα να υ̟οβληθεί εντός µηνός στην Οικονοµική
Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία θα το αξιολογήσει, ό̟ως ε̟ίσης θα αξιολογήσει την ̟ιθανότητα ̟αρα̟οµ̟ής
του στη δικαιοσύνη”.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει
A. οµόφωνα
1. Α̟ορρί̟τει την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας.
2. Α̟οδέχεται την α̟ό 24-6-2013 ένσταση της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης ‘’Ιωάννης Σ.
Αθανασίου’’ κατά του ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Άρση
ε̟ικινδυνοτήτων και κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης ̟ρανών σε τµήµα της Ε.Ο.
Άµφισσας – Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε το 1ο σκέλος της υ̟΄αριθµ. 923/2013 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής, η ο̟οία είναι σε ισχύ.
3. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού του έργου του θέµατος στην
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «Ιωάννης Σ. Αθανασίου», µε την ̟ροσφερθείσα α̟ό αυτή
έκ̟τωση δώδεκα τοις εκατό (12%).
Β. κατά ̟λειοψηφία, µειοψηφούντος του κ. Αναστάσιου Χρονά
Α̟ορρί̟τει το αίτηµα του κ. Αναστάσιου Χρονά, “να διαταχθεί Ε∆Ε α̟ό τον Γενικό
∆ιευθυντή κ. Καρνάβα για τους χειρισµούς των υ̟ηρεσιακών ̟αραγόντων, το ̟όρισµα να
υ̟οβληθεί εντός µηνός στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία θα το αξιολογήσει, ό̟ως ε̟ίσης θα
αξιολογήσει την ̟ιθανότητα ̟αρα̟οµ̟ής του στη δικαιοσύνη”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 344
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη
κατασκευής υ̟όγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Λιανοκλαδίου»,
Π.Ε. Φθιώτιδας (εξ’ αναβολής).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 26283/1502/503-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας και το α̟ό 26-3-2014
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ενηµερωτικό σηµείωµα της ίδιας Υ̟ηρεσίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη ύψους 359.126,79€, συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης του
Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη κατασκευής υ̟όγειου
αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς υ̟ενθύµισε ότι το εν λόγω θέµα είχε αναβληθεί, για να
διερευνηθεί “εάν η µελέτη ̟εριλαµβάνει στοιχεία ̟ου καθιστούν το έργο σύγχρονο. Με βάση το
ενηµερωτικό σηµείωµα της Υ̟ηρεσίας ̟ου ήρθε για ̟ρώτη φορά, συνέχισε ο κ. Χρονάς, “το
θέµα αντιµετω̟ίζεται και ε̟οµένως δεν υ̟άρχει ̟ια ζήτηµα. Εάν υ̟ήρχε το σχετικό σηµείωµα,
δεν θα είχε αναβληθεί”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 345
Στο σηµείο αυτό εξήλθε της αίθουσας συνεδριάσεων ο κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης.
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 236/4-3-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί έγκρισης ε̟ιδότησης µαθητών λόγω αδυναµίας
εκτέλεσης δροµολογίου της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1604/24-032014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε ̟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. 236/4-3-2014 α̟όφασή της και συγκεκριµένα το 2ο σκέλος της
̟ερί έγκρισης ε̟ιδότησης µαθητών, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης του δροµολογίου
«Παλαιοχώρι – ∆ρυµαία – Σχολεία Αµφίκλειας» της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως ̟ρος τον ΚΑΕ,
α̟ό το εσφαλµένο «ΚΑΕ 0871» στο ορθό «ΚΑΕ 0821».
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς σηµείωσε ότι “το συγκεκριµένο θέµα, στο ο̟οίο αντιµετω̟ίζονται οι
µετακινήσεις στα ̟λαίσια του δροµολογίου «Παλαιοχώρι – ∆ρυµαία – Σχολεία Αµφίκλειας» α̟ό
18-01-2014 (διακο̟ή εκτέλεσης του δροµολογίου) και µετά, έχει σχέση µε το 35ο θέµα του
̟αρόντος ̟ρακτικού, στο ο̟οίο αντιµετω̟ίζονται οι αντίστοιχες µετακινήσεις α̟ό 18-02-2014
µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς”. Συνέχισε ο κ. Χρονάς, θυµίζοντας ότι “είχε σηµειωθεί
στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ότι ο συγκεκριµένος δήµος είχε δικά του λεωφορεία. Έρχεται τώρα η
αρµόδια υ̟ηρεσία και τα ανακαλύ̟τει και ακολουθεί αυτό ̟ου θα έ̟ρε̟ε να έχει ακολουθήσει α̟ό
την αρχή της χρονιάς, δηλαδή µεταφορά µε ίδια µέσα. Ε̟ιβεβαιώθηκε, δηλαδή, αυτό το ο̟οίο
σηµειωνόταν στη συνεδρίαση της ε̟ιτρο̟ής. ∆εν µ̟ορεί το δηµόσιο να λειτουργεί χωρίς
α̟ογραφή της δηµόσιας υ̟ηρεσίας”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 346
Στο σηµείο αυτό
∆ασκαλό̟ουλος.

εισήλθε

στη

αίθουσα

συνεδριάσεων

ο

κ.

Κωνσταντίνος
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση οριστικής ̟αραλαβής της µελέτης του έργου: «Μελέτη βελτίωσης
ε̟έκτασης ε̟αρχιακής οδού α̟ό Ν.Ε.Ο. – Κλήµα – Κάµ̟ο – ε̟. οδό Τείχιο –
Ποτιδάνεια», Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
31056/1794/13-03-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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 την οριστική ̟αραλαβή της µελέτης του έργου «Μελέτη βελτίωσης ε̟έκτασης
ε̟αρχιακής οδού α̟ό Ν.Ε.Ο. – Κλήµα – Κάµ̟ο- ε̟. οδό Τείχιο – Ποτιδάνεια», Π.Ε.
Φωκίδας, σύµφωνα µε τον Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α/22-02-2005), ̟ερί ανάθεσης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, εκ̟όνησης µελετών και ̟αροχής συναφών υ̟ηρεσιών
και άλλες διατάξεις, άρθρο 37 ̟αραγρ. 3.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 347
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση οριστικής ̟αραλαβής της µελέτης του έργου: «Οριστική µελέτη και
Μ.Π.Ε. βελτίωσης οδού Ερατεινής – Ε.Ο. Άµφισσας Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
31057/1795/13-03-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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 την οριστική ̟αραλαβή της µελέτης του έργου του έργου: «Οριστική µελέτη
και Μ.Π.Ε. βελτίωσης οδού Ερατεινής – Ε.Ο. Άµφισσας Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας,
σύµφωνα µε τον Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α/22-02-2005), ̟ερί ανάθεσης και εκτέλεσης
δηµοσίων συµβάσεων, εκ̟όνησης µελετών και ̟αροχής συναφών υ̟ηρεσιών και άλλες
διατάξεις, άρθρο 37 ̟αραγρ. 3.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 348
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Συντήρηση,
α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας
στο εθνικό και ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού
1.800.000,00 €.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 950/12-03-2014
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
1. Εγκρίνει:
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α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση
εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και ε̟αρχιακό οδικό
δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.800.000,00 €, µε ανοιχτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά συµβατικά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχή ̟ου θα
διενεργήσει την δηµο̟ρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας ότι “̟ρόκειται για ̟ιστώσεις α̟ό την
ΣΑΕΠ 066, δηλαδή για ̟ιστώσεις α̟ό ̟ρόγραµµα, το ο̟οίο δεν έχει χρήµατα. Προχωρούµε σε µια
δηµο̟ρασία, όταν τα έργα ̟αραµένουν χωρίς χρηµατοδότηση, οι ̟αρατάσεις διαδέχονται η µία την
άλλη και α̟ό την άλλη ̟λευρά δηµιουργούµε και καινούριες υ̟οθήκες, χωρίς να υ̟άρχουν
χρήµατα”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 349
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δα̟ανών για ε̟ανεκτυ̟ώσεις τουριστικών εντύ̟ων τσαντών κ.λ.̟.,
Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
30461/1787/12-03-14 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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες, για την ε̟ανεκτύ̟ωση τουριστικών ̟άνινων τσαντών,
εντύ̟ων, χαρτών κ.λ.̟., ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για τις άµεσες ανάγκες της
τουριστικής ̟ροβολής της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
α. ̟οσό 1.500,00 € µε Φ.Π.Α., για ε̟ανεκτύ̟ωση 1.000 ̟άνινων τσαντών,
β. ̟οσό 500,00 € µε Φ.Π.Α., για ε̟ανεκτύ̟ωση 500 αντιτύ̟ων του 12/σέλιδου
τουριστικού εντύ̟ου στα Ρώσικα,
γ. ̟οσό 910,00 € µε Φ.Π.Α., για ε̟ανεκτύ̟ωση 1.000 χαρτών (είναι σε ε̟τά γλώσσες).
Τα ανωτέρω αφορούν ε̟ανεκτυ̟ώσεις, για τις ο̟οίες η Π.Ε. Εύβοιας έχει τη σύµφωνη
γνώµη του Υ̟. Τουρισµού. Οι δα̟άνες θα ε̟ιβαρύνουν τον Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0843.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “χρειάζεται ενιαίο,
ολοκληρωµένο ̟ρόγραµµα µε ένα ορισµένο σχέδιο, ̟ου να εξυ̟ηρετεί την τουριστική ̟ροβολή της
Περιφέρειας. Έτσι θα γνωρίζουµε τις ανάγκες τους. Θα τις ιεραρχούµε και θα τις
αντιµετω̟ίζουµε. Α̟οσ̟ασµατική ̟ρόταση δεν ψηφίζουµε”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 350
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού του έργου: «∆ια̟λάτυνση δρόµου ̟ρος Βουτύρο», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 582/17-03-2014
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
11
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α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/4-3-2014 και 1α/17-3-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής
διαγωνισµού του έργου: «∆ια̟λάτυνση δρόµου ̟ρος Βουτύρο», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής
των υ̟οψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου στην
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ», ̟ου
̟ροσέφερε έκ̟τωση ̟έντε τοις εκατό (5,00%).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 351
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση δρόµου Άγραφα – Γέφυρα Κουρούνας», Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 583/17-03-2014
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 τα υ̟΄αριθµ. 1/11-3-2014 και 1α/17-3-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής
διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση δρόµου Άγραφα – Γέφυρα Κουρούνας», Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών
ε̟ιστολών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου στην
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ», ̟ου
̟ροσέφερε έκ̟τωση τρία τοις εκατό (3,00%).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 352
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού ΙΙΙ και ανάθεση της µελέτης του έργου: «Μελέτη
κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 121.829.54 € χωρίς Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
31191/1987/13-03-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη
συνέχεια, ̟αρείχε εξηγήσεις αναφορικά µε την καθυστέρηση στην εξέλιξη του
διαγωνισµού του θέµατος ο κ. Γεώργιος Νικολακό̟ουλος, υ̟άλληλος της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. ΙΙΙ/24-2-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
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ανάθεση της µελέτης: «Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική
̟εριφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 121.829.54 €,
χωρίς Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων
αναδόχων.
2. Αναθέτει την εκ̟όνηση της µελέτης του θέµατος στην µελετητική εταιρεία µε την
ε̟ωνυµία: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – DELPHI
ENGINEERING, ΤΟΠΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣ», η ο̟οία συγκέντρωσε την µέγιστη σταθµισµένη
βαθµολογία και κατέθεσε την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά,
σύµφωνα µε την ο̟οία το ̟οσοστό έκ̟τωσης είναι 20% ε̟ί της ̟ροεκτιµηµένης αµοιβής
της Υ̟ηρεσίας, και ε̟οµένως το ̟οσό της σύµβασης ανέρχεται σε 97.465,00, χωρίς
Φ.Π.Α..
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ο ο̟οίος σηµείωσε ότι “ο διαγωνισµός έγινε τέλος
Αυγούστου του 2008, αλλά χρειάστηκαν 5,5 χρόνια, για να φτάσει µέχρι εδώ”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 353
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή οδού α̟ό
διασταύρωση Ε.Ο. Στενή – Στρό̟ωνες ̟ρος Μετόχι – Μετόχι (χ.θ. 10+000 έως χ.θ.
16+000), Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
149764/6670/Φ.Ε./7-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Αναβάλλει τη λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος και ε̟ιστρέφει την εισήγηση της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροκειµένου ως αρµόδια υ̟ηρεσία, στην υ̟οβληθείσα
εισήγησή της, να αιτιολογήσει την τρίµηνη καθυστέρηση υ̟οβολής στην Οικονοµική
Ε̟ιτρο̟ή, του α̟ό 24-12-2013 αιτήµατος του αναδόχου του έργου, για χορήγηση της εν
λόγω ̟αράτασης, για χρόνο ό̟ως αναφέρεται στην εισήγηση.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 354
ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της µε αριθµ. 107/2012 α̟όφασης του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (̟ροσφυγή της ΠΕΝΤΕ Α.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
29109/130/11-3-2014 έγγραφο του Γραφείου Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ο
κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “εδώ τίθεται ένα θέµα ̟ερισσότερο ουσιαστικό σε σχέση µε
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς της Περιφέρειας. Οι διάφορες εταιρείες µ̟ορούν και δικαιώνονται.
Α̟ειλούνται ε̟αγγελµατίες ̟ου δεν έχουν τις δυνατότητες να τρέχουν στη δικαιοσύνη να
̟ληρώνουν ̟ρόστιµα. Πρέ̟ει να δούµε το σύνολο των α̟οφάσεων, ̟ριν λάβουµε α̟όφαση. Όταν
λέµε το σύνολο, να δούµε και το ̟οινικό και να δούµε και τους ισχυρισµούς α̟ό την ̟λευρά της
Περιφέρειας, έτσι ό̟ως κατατέθηκαν στο δικαστήριο”.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
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α̟οφασίζει οµόφωνα
∆εν εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της µε αριθµ. 107/2012
α̟όφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 355
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «Κατασκευή τµήµατος ε̟ενδεδυµένης
τάφρου στο ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο Συκά – Νεοχωρίου και ασφαλτοστρώσεις κατά
τµήµατα», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 €.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
31580/2046/14-03-2014 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
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Κατασκευή τµήµατος ε̟ενδεδυµένης τάφρου στο
ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο Συκά – Νεοχωρίου και ασφαλτοστρώσεις κατά τµήµατα», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοικτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη ύψους 120.000€ µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα
διενεργήσει την δηµο̟ρασία.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διατηρώντας, ωστόσο, αρκετές
ε̟ιφυλάξεις ̟ου ε̟ικεντρώνονται στα ̟αρακάτω: “…σ΄αυτό το θέµα υ̟άρχουν δύο
̟αράµετροι, ̟ου θα ̟ρέ̟ει να τις δούµε. Η χρηµατοδότηση του έργου είναι α̟ό ΚΑΠ 2013.
∆ηλαδή, δηµο̟ρατούν έργο, χωρίς να έχουµε χρήµατα. ∆ιευρύνουµε ακόµη το άνοιγµα της
ψαλίδας, αφού δεν ̟ρόκειται να έρθουν χρήµατα, όχι µόνο για το 2013, αλλά και για το 2014.
Ε̟οµένως, υλο̟οιούµε ένα ̟ρόγραµµα χωρίς λεφτά γεµίζοντας την αγορά µε φέσια. Μ̟αίνει ένας
εργολάβος, υ̟ογράφει ένα συµφωνητικό, δεν έχει λεφτά, σταµατά το έργο…Υ̟άρχουν
εκκρεµότητες, οι ο̟οίες οδηγούνται στο µέλλον. Γιατί ̟ρέ̟ει να γίνει η δηµο̟ρασία, χωρίς να
υ̟άρχουν χρήµατα; Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ̟εριγράφεται ένας δρόµος, ο ο̟οίος φτάνει τα
20 χλµ. Αν δούµε τη µελέτη του έργου, θα δούµε ότι η τάφρος καλύ̟τει το 20% του συνολικού
έργου και το υ̟όλοι̟ο είναι ασφαλτοστρώσεις κατά τµήµατα. ∆εν ̟ρέ̟ει να ξεχνάµε ότι είχαµε
τρεις εργολαβίες για τη συντήρηση του οδικού δικτύου. Γιατί δεν µ̟ήκαν αυτά τα τµήµατα εκεί και
χρειάζεται τώρα κάτι διαφορετικό και µάλιστα χωρίς να υ̟άρχουν χρήµατα”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 356
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας (έφεση της Φαίδρας ∆ηµακο̟ούλου), Π.Ε.
Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 1380/1903-2014 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
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α̟οφασίζει οµόφωνα
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο
Αθηνών κ. Γεώργιο Τράκη (οδός Σοφοκλέους 5), στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας (Ε΄ Τµήµα) στη δικάσιµο
̟ου θα οριστεί, στην συζήτηση της έφεσης της Φαίδρας ∆ηµακο̟ούλου κατά της ̟ρώην
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και της αριθµ. 1129/2007 α̟όφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την
υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 357
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής του
έργου: «Τεχνικός Σύµβουλος για την υ̟οστήριξη σύνταξης του Καλλιεργητικού
Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 33905/139/2003-2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της 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 το υ̟΄αριθµ. 3/20-03-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης και
̟αραλαβής του έργου: «Τεχνικός Σύµβουλος για την υ̟οστήριξη σύνταξης του
Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», το ο̟οίο αφορά την
̟αραλαβή των τελικών ̟αραδοτέων «Εξωτερικό ̟εριβάλλον λειτουργίας του
γεωργικού τοµέα της Περιφέρειας» και «Καλλιεργητικό ̟λάνο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», της αναδόχου εταιρείας «Ν. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ –Χ. ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
(δ.τ. ELBEX)».
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διατηρώντας, ωστόσο, αρκετές
ε̟ιφυλάξεις.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 358
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την
κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, έτους 2014», ̟ροϋ̟ολογισµού
85.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
33974/1932/20-03-2014 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
Εγκρίνει:
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1. το υ̟΄αριθµ. 1/19-03-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διαγωνισµού για
την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την
κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, έτους 2014», ̟ροϋ̟ολογισµού
85.000,00€, ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής της µοναδικής
συµµετέχουσας στον εν λόγω διαγωνισµό εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΊΑ Α.Ε
(ΕΛΤΑ Α.Ε.)»,
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στην ε̟όµενη φάση αξιολόγησης της οικονοµικής
̟ροσφοράς µε τον µοναδικό συµµετέχοντα, ήτοι την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΊΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ Α.Ε.)», ̟ου εδρεύει στην Αθήνα (ΑΠΕΛΛΟΥ 1, 101188
Αθήνα).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 359
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1152/21-032014 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 την κάλυψη δεσµεύσεων και την ̟ληρωµή των ̟αρακάτω δα̟ανών α̟ό τον
τακτικό Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:
Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
(ΠΟΣΟ ΜΕ
Φ.Π.Α. σε
ΕΥΡΩ)
Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού
1.017,33
εξο̟λισµού
των µηχανηµάτων και
οχηµάτων της ∆/νσης
∆ιοικητικού - Οικονοµικού και της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Ευρυτανίας. (1.017,33ΕΥΡΩ)
ΕΙ∆ΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗ
ΤΟΥ

ΑΡΙΘ.
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤΟΥ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΚΗΥ 3798

ΣΥΝΟΛΟ (1Ο )
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΥ 9376
ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΥ 9376

ΠΡΟΙΟΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΜΙΖΑΣ
ΛΑΜΠΕΣ

ΠΟ
ΣΟ
ΤΗ
ΤΑ
2

ΤΙΜΗ
ΜΕ
ΦΠΑ
246,00

1

246,00
28,00

6

6,00
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ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α

2

ΚΗΙ 4373
ΣΥΝΟΛΟ
(2Ο )
ΚΗΙ 4373
ΚΗΙ 4374
ΚΗΙ 4374
ΚΗΙ 4374
ΚΗΙ 4374

ΦΙΛΤΡΟ
ΚΑΜΠΙΝΑΣ

1

35,00
69,00

ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

1

356,70

ΜΠΑΛΑΚΙΑ
ΨΑΛΙ∆ΙΩΝ
ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ
ΨΑΛΙ∆ΙΩΝ
ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ

2

93,48

4

44,28

1

40,59

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
ΕΜΠΡΟΣ

2

167,28

ΣΥΝΟΛΟ
702,33
Ο
(3 )
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
315,00
Σχετ. έγγραφο: το υ̟’ αριθµ. 920/12-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ
1321
Την δα̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και
µηχανηµάτων της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού και της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας (2.981,60 ΕΥΡΩ)

2.981,60

ΕΙ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΟΧΗΜΑ
ΠΟΣΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΥ 3798
147,60
ΣΥΝΟΛΟ (1Ο)
147,60
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ
ΚΥ 457
738,00
Ο
ΣΥΝΟΛΟ (2 )
738,00
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ
ΙΧ 93890
1.476,00
Ο
ΣΥΝΟΛΟ (3 )
1.476,00
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΥ 9376
95,00
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΙ 4373
60,00
ΣΥΝΟΛΟ (4Ο)
155,00
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 3152
150,00
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 3152
45,00
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ
ΙΧ 93890
80,00
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ
ΙΧ 93890
80,00
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ
ΙΧ 93890
25,00
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ
ΙΧ 93890
60,00
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ
ΙΧ 93890
25,00
Ο
ΣΥΝΟΛΟ (5 )
465,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2.981,60
Σχετ. έγγραφο: τα υ̟’ αριθµ. 920/12-3-2014 και 1119/20-3-2014
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3

έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ
0861
Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών και λοι̟ών ειδών των
µηχανηµάτων και οχηµάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας (4.067,92 ΕΥΡΩ)
ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙA

ΟΧΗΜ
Α

16/12/13

27/1/14

ΙX
93851
KY
3157
KHY
9400
KHI
4379
IX
93890
KY 460
KY 460
IX
93852
KY
3154
KY
3156
KY
7411
IX
93890
KY 456

4/2/14

ΚΥ 460

5/2/14
7/2/14
12/2/14

ΚΥ 460
KY 460
KHY
9389

17/12/13
18/12/13
19/12/13
23/12/13
23/12/13
23/12/13
23/12/13
8/1/14
13/1/14
20/1/14
27/1/14

ΣΥΝΟΛΟ (1ο)
6/02/14
ΚΥ3157
6/02/14
ΚΥ
3157
10/02/14
ΚΗΥ
9400

ΠΡΟΙΟΝ

BP ANTFREEZE (4LIT)

Τ ΠΟΣΟ
Μ
Χ
1
24,00

BP VAN 20-50 (4 LIT)

1 30,00

BP ANTFREEZE (4LIT)

1 24,00

SPRINTER (4LIT)

1 20,00

SPRINTER ΓΡΑΣΣΟ (5KG)

1 35,00

BP ANTFREEZE (4LIT)
CASTROL 15W-40 (5LIT)
BP 15-40 (4LIT)

1 24,00
1 44,00
1 30,00

BP
ENERGEAR
(4LIT)
BP 2000 15-40 (1LIT)

80-90 1

4.067,92

25,00

4 32,00

BP VAW 20-50 (4LIT)

1 30,00

CASTROL 15-40 (20LIT)

1 145,00

SPRINTER
ΑΝΤΙΨ/ΚΟ
(18KG)
CASTROL TECTION 15-40
(5LIT)
BP ANTIFROST (4LIT)
BP GEAR 80-90 (20LIT)
BP VAN 20-50 (1LIT)

1

80,00

1

44,00

1 24,00
1 115,00
1 8,00

ΛΑ∆ΙΑ 150-68 (18LIT)
ΛΑ∆ΙΑ 20-50 (18LIT)

734,00
4 240,04
1 89,79

ΛΑ∆ΙΑ 150-68 (18LIT)

1 60,01
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10/02/14
10/02/14
14/02/14
14/02/14
18/02/14
18/02/14
21/02/14
21/02/14
25/02/14
25/02/14

ΚΗΥ
9400
ΚΗΥ
9400
ΚΥ 457
ΚΥ 457
ΚΗΥ
9376
ΚΗΥ
9376
ΚΥ
3156
ΚΥ
3156
ΚΗΥ
9370
ΚΗΥ
9370

ΓΡΑΣΣΟ (5KG)

1

33,21

ΛΑ∆Ι ΑΤΕ (4KG)

1

20,91

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80-90(25LIT)
ΓΡΑΣΣΟ (5KG)
ΓΡΑΣΣΟ (5KG)

1
1
1

127,30
33,21
33,21

ΛΑ∆Ι ΑΤΕ (4KG)

1

20,91

ΛΑ∆ΙΑ 20-50 (18LIT)

1 84,87

ΛΑ∆ΙΑ 150-68 (18LIT)

1 60,02

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80-90(20LIT)

1

89,79

ΛΑ∆Ι 15W-40

1

84,87

ΣΥΝΟΛΟ (2ο)
19/09/13
ΚΥ 457 ΛΑ∆Ι Τ68 20L MOTUL
19/09/13
KY 3154 ΛΑ∆Ι ΣΑΕ 30 Τ04 18L
28/08/13
ΚΗΥ
ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 20
9373
LIT
28/08/13
KHY
ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 5
9373
LIT
28/08/13
KY 7411 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 20
LIT
ο
ΣΥΝΟΛΟ (3 )
4/11/13
ΚΥ
CASTROL TECTION 15-40
3158
(5LIT)
5/11/13
ΚΥ
ΛΑ∆Ι 30W (15LIT)
3157
13/11/13
KHI
ΛΑ∆Ι 10W (15LIT)
4379
18/11/13
KY
BP ANTIFROST (4LIT)
3154
18/11/13
KY
BP ANTIFROST (4LIT)
3156
18/11/13
IX
CASTROL 15-40 (20LIT)
93851
18/11/13
IX
SPRINTER ΓΡΑΣΣΟ (5KG)
121636
19/11/13
KHY
SPRINTER ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
9370
(1 ΚΚ)

978,14
5 441,85
2 193,20
1 128,11
1

35,09

1

128,11

2

926,36
80,00

1 40,00
1 40,00
1 24,00
3 72,00
1 145,00
1 35,00
2

18,00
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20/11/13
21/11/13
21/11/13
21/11/13
21/11/13
22/11/13
25/11/13
25/11/13
25/11/13
28/11/13
28/11/13
28/11/13
28/11/13
28/11/13
29/12/13
29/12/13
29/12/13
29/12/13

ΚΗΥ
9373
ΙΧ
121636
ΙΧ
121637
ΚΥ
3278
ΚΗΙ
4379
ΚΗΥ
9390
ΚΥ
7411
ΚΥ
7411
ΚΗΥ
3753
ΚΥ
3152
ΚΥ
3152
ΚΗΥ
3753
ΚΗΥ
3753
KY
3278
KHI
4374
KHI
4379
ΙΧ
121635
ΚΥ
7411

ΣΥΝΟΛΟ (4 ο)
3/1/14
ΜΕ
93852
9/1/14
ΚΗΥ
9376
9/1/14
ΚΥ
9370
29/1/14
ΚΗΙ
4379
ο
ΣΥΝΟΛΟ (5 )

ΒΡ ANTΙFREEZE (4LIT)

1 24,00

ΒΡ ANTΙFREEZE (1LIT)

1 6,00

ΒΡ ANTΙFREEZE (1LIT)

3 18,00

ΒΡ ANTΙFREEZE (1LIT)

6 36,00

SPRINTER
ΠΑΡΑΦΛΟΥ(4LIT)
ΒΡ ANTΙFREEZE (4LIT)

1

ΒΡ ANTΙFREEZE (4LIT)

2 48,00

ΒΡ 20-50 ΛΑ∆Ι (4LIT)

1 30,00

ΒΡ 15-40 ΛΑ∆Ι (1LIT)

1 8,00

ΒΡ ANTΙFREEZE (4LIT)

1 24,00

10,00

1 24,00

CASTROL TECTION 15-40 1 44,00
(5LIT)
BP VISCO 2000 15-40 (4LIT) 1 30,00
BP VISCO 2000 15-40 (1LIT)

2 16,00

SPRINTER 68 (4LIT)

1 20,00

BP 2000 15-40 (1LIT)

1 8,00

BP 90 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ (4LIT)

1 22,00

ΒΡ ΑΝΤ/ΚΟ (4LIT)

1 24,00

ΒΡ ΑΝΤ/ΚΟ (4LIT)

3 72,00

ΛΑ∆ΙΑ 150-68 (18LIT)

918,00
2 120,04

ΛΑ∆Ι ΑΤΕ (4KG)

1

20,91

ΛΑ∆Ι ΑΤΕ (4KG)

1

20,91

ΛΑ∆ΙΑ 150-68 (18LIT)

4 240,09
401,95
20
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17/2/14
17/2/14

4

ΚΗΙ
4362
ΚΗΙ
4362

ΛΑ∆ΙΑ

4

68,88

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

3

40,59

ΣΥΝΟΛΟ (6 ο)
109,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4067,92
Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 410/27-2-2014 και 920/12-3-2014,
έγγραφα της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ
1511
Την δα̟άνη για διάθεση ̟ίστωσης (211,55 ευρώ), για την
̟ροµήθεια ειδών φωτισµού για τις ανάγκες των ∆/νσεων της ΠΕ
Ευρυτανίας
Σχετ. αριθµ.. 920/12-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ
1311

211,55

5

Την δα̟άνη για διάθεση ̟ίστωσης (160,00 ευρώ) για την ̟ροµήθεια
α̟οκωδικο̟οιητή Mpeg4 S2 για τις ανάγκες της ∆/νσης Β/θµιας
Εκ̟αίδευσης Ν. Ευρυτανίας
Σχετ. αριθµ. 920/12-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ
1725

160,00

6

Την δα̟άνη για διάθεση ̟ίστωσης (1.107,00 ευρώ) για την ετήσια
ε̟ιθεώρηση του ΚΤΕΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ της ΠΕ Ευρυτανίας µε βάση
το ̟ρότυ̟ο ISO 9001:2008.
Σχετ. αριθµ. 920/12-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ
0879
Την δα̟άνη για διάθεση ̟ίστωσης (1.555,50 ευρώ), για εκτυ̟ώσεις
και δηµοσιεύσεις για
τις ανάγκες των ∆/νσεων της Π.Ε.
Ευρυτανίας αναλυτικά:
- Έγκριση δα̟άνης για διάθεση ̟ίστωσης (1.537,50 ευρώ) για την
εκτύ̟ωση εντύ̟ων – µ̟λόκ για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευρυτανίας.
- Έγκριση δα̟άνης για διάθεση ̟ίστωσης (18,00 ευρώ) για
φωτοτύ̟ηση - εκτύ̟ωση α̟οφάσεων και σχεδιαγραµµάτων για
τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Σχετ. αριθµ. 673/27-2-2014 και 920/12-3-2014 έγγραφα της ∆/νσης
∆ιοικητικού - Οικονοµικού
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ
0843

1.107,00

7

1.555,50
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8

Την δα̟άνη για διάθεση ̟ίστωσης για δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες
για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας αναλυτικά.
- Έγκριση δα̟άνης για διάθεση ̟ίστωσης (428,32 ευρώ) για
δηµοσίευση ̟ερίληψης ανακοίνωσης ̟ρόσληψης σε δύο το̟ικές
εφηµερίδες για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού
της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ευρυτανικά Νέα

202,00

Ευρυτανικός Παλµός

226,32

493,32

- Έγκριση δα̟άνης για διάθεση ̟ίστωσης (65,00 ευρώ) για
δηµοσίευση δύο ̟εριλήψεων σε δύο το̟ικές εφηµερίδες για τις
ανάγκες της ∆/νσης Ανά̟τυξης της Π.Ε. Ευρυτανίας.

9

10

Ευρυτανικά Νέα

37,00

Ευρυτανικός Παλµός

28,00

Σχετ. αριθµ. 673/27-2-2014 και 920/12-3-2014 έγγραφα της
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ
0841
Την δα̟άνη για διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 15.000,00 ευρώ για την
εξόφληση διαφόρων δα̟ανών για τη διενέργεια των ̟ροσεχών
δηµοτικών, ̟εριφερειακών εκλογών καθώς και των ευρωεκλογών
Σχετ. αριθµ. 1130/19-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ
5261
Την δα̟άνη για διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 60,00 ευρώ για την
̟ροµήθεια υλικών για του Η/Υ του ΚΕΣΥΠ Καρ̟ενησίου
αναλυτικά:
- Έγκριση δα̟άνης για διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 35,00 ευρώ για
την ̟ροµήθεια τσί̟ µνήµης RAM DDR 1 400MHZ 1GB.
- Έγκριση δα̟άνης για διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 25,00 ευρώ για
την ̟ροµήθεια µ̟αταρία UPS 12V 7Ah (διαστάσεις 15χ6,5χ9,4).
Σχετ. αριθµ. 1119/20-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού
Οικονοµικού
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ
1723

15.000,00

60,00

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 360
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Λαµίας [Μεταβατική Έδρα Καρ̟ενησίου]
(αγωγή των Αγγελικής Αλεξο̟ούλου κ.λ.̟.), Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 930/20-03-2014
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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 κατά ̟λειοψηφία
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Καρ̟ενησίου κα Φωτεινή Φουρλιά του Σταύρου, (Α.Μ.∆.Σ.Ε 40, Ζαχαρία
Πα̟αντωνίου 6 & Κ. Σακκαλή, Τ.Κ. 36100 - Καρ̟ενήσι, τηλ: 2237080988, κιν.:
6976134245), στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας (µεταβατική έδρα Καρ̟ενησίου), στη
δικάσιµο της 27-06-2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 ̟µ. και σε κάθε µετ΄ αναβολή
δικάσιµο, ̟ροκειµένου να υ̟ερασ̟ίσει τα έννοµα συµφέροντα της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κατά της υ̟΄αριθµ. ̟ρ. κατ. 531/2009 αγωγής των Αγγελικής
Αλεξο̟ούλου και άλλων (συνολικά 41 εναγόντων), συντάσσοντας και καταθέτοντας
υ̟όµνηµα και να ̟ράξει οτιδή̟οτε άλλο χρειαστεί στα ̟λαίσια αυτής της δίκης κατά
την κρίση της, για να υ̟οστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ̟ρος αντίκρουση της άνω αγωγής.
Το ύψος της α̟αιτούµενης δα̟άνης για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε το ΦΠΑ
ανέρχεται ̟ερί̟ου σε εξακόσια ευρώ (600€).
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για αναβολή της
υ̟όθεσης. Και µε τον ̟ροηγούµενο ορισµό υ̟ήρχε αµοιβή δικηγόρου. ∆ηλαδή, σε κάθε αναβολή
θα ̟ληρώνει η Περιφέρεια ̟ρόσθετα χρήµατα; Η υ̟όθεση είναι µία, όσες φορές κι αν ̟άει στο
δικαστήριο”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 361
ΘΕΜΑ 20ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 218/26-2-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί έγκρισης των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισµού για την «Παροχή Υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς,
έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε
Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 114/21-3-2014
έγγραφο του γραφείου Προϊσταµένου της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Τρο̟ο̟οιεί την υ̟΄αριθµ. 218/26-2-2014 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Παροχή Υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης
του δάκου της ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε Φ.Π.Α., ως ̟ρος τον σχετικό όρο της διακήρυξης, ο
ο̟οίος θα διατυ̟ωθεί, ως εξής: «οι ανάδοχοι να δηλώνουν µε υ̟εύθυνη δήλωση ότι θα
εξασφαλίσουν τον α̟αραίτητο αριθµό µέσων και ̟ροσω̟ικού, ενώ τα ε̟ικυρωµένα αντίγραφα
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αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων και των αδειών οδήγησης να κατατίθενται, ̟ριν
την α̟όφαση κατακύρωσης».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 362
ΘΕΜΑ 21ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 220/26-2-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί έγκρισης των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου
της ελιάς το έτος 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού
639.684,86 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 114/21-3-2014
έγγραφο του γραφείου Προϊσταµένου της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Τρο̟ο̟οιεί την υ̟΄αριθµ. 220/26-2-2014 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς το έτος 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 639.684,86 € µε Φ.Π.Α., ως ̟ρος τον σχετικό όρο της
διακήρυξης, ο ο̟οίος θα διατυ̟ωθεί, ως εξής: «οι ανάδοχοι να δηλώνουν µε υ̟εύθυνη
δήλωση ότι θα εξασφαλίσουν τον α̟αραίτητο αριθµό µέσων και ̟ροσω̟ικού, ενώ τα ε̟ικυρωµένα
αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων και των αδειών οδήγησης να
κατατίθενται, ̟ριν την α̟όφαση κατακύρωσης».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 363
ΘΕΜΑ 22ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 222/26-2-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί έγκρισης των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου
της ελιάς έτους 2014 στην Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 488.923,32 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 114/21-3-2014
έγγραφο του γραφείου Προϊσταµένου της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Τρο̟ο̟οιεί την υ̟΄αριθµ. 222/26-2-2014 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2014 στην Π.Ε. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού
488.923,32 € µε Φ.Π.Α., ως ̟ρος τον σχετικό όρο της διακήρυξης, ο ο̟οίος θα
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διατυ̟ωθεί, ως εξής: «οι ανάδοχοι να δηλώνουν µε υ̟εύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσουν τον
α̟αραίτητο αριθµό µέσων και ̟ροσω̟ικού, ενώ τα ε̟ικυρωµένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας
των γεωργικών ελκυστήρων και των αδειών οδήγησης να κατατίθενται, ̟ριν την α̟όφαση
κατακύρωσης».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 364
ΘΕΜΑ 23ο: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 224/26-2-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί έγκρισης των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου
της ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού
145.227,60 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 114/21-3-2014
έγγραφο του γραφείου Προϊσταµένου της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς σηµείωσε ότι “και στα τρία
̟ροηγούµενα θέµατα η έννοια της εξασφάλισης των µέσων ̟ου χρειάζονται και του ανθρώ̟ινου
δυναµικού θα ̟ρέ̟ει να είναι υ̟οχρέωση του αναδόχου. Με την ̟ρόταση, η ο̟οία γίνεται για
τρο̟ο̟οίηση, υ̟άρχει το εξής ενδεχόµενο: εάν ζητηθούν αυτά τα στοιχεία ̟ριν την κατακύρωση
του διαγωνισµού, τότε ̟ολύ εύκολα κά̟οιος ̟ου δεν µ̟ορεί να τα συγκεντρώσει για διάφορους,
ακόµη και για λόγους δέσµευσης α̟ό άλλους αναδόχους….και έτσι θα ανατρα̟εί ο ̟ίνακας. Η
ορθή διατύ̟ωση είναι ότι ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να έχει αυτή την ευθύνη και, στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν
την εκ̟ληρώνει, να κατα̟ί̟τει η εγγυητική του ε̟ιστολή και να καθίσταται έκ̟τωτος. Η ερµηνεία
της υ̟οβολής στοιχείων για µηχανήµατα και ανθρώ̟ους θα ̟ρέ̟ει να έχει µόνο τεχνικό
χαρακτήρα µε την έννοια της κάλυψης της ̟εριοχής και όχι αυστηρά τη δέσµευση, καθώς έτσι θα
συµβαίνει ό,τι συνέβαινε στο ̟αρελθόν, κά̟οιοι να δεσµεύουν ανθρώ̟ους και µηχανήµατα ̟ου
έχουν εµ̟ειρία, οι υ̟όλοι̟οι να µην µ̟ορούν να συγκεντρώσουν, ε̟οµένως να µειώνεται ο
ανταγωνισµός”.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Τρο̟ο̟οιεί την υ̟΄αριθµ. 224/26-2-2014 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα
Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,60 € µε Φ.Π.Α., ως ̟ρος τον σχετικό όρο της
διακήρυξης, ο ο̟οίος θα διατυ̟ωθεί, ως εξής: «οι ανάδοχοι να δηλώνουν µε υ̟εύθυνη
δήλωση ότι θα εξασφαλίσουν τον α̟αραίτητο αριθµό µέσων και ̟ροσω̟ικού, ενώ τα ε̟ικυρωµένα
αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων και των αδειών οδήγησης να
κατατίθενται, ̟ριν την α̟όφαση κατακύρωσης».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 365
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
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32201/1875/17-3-2014 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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:
1. ̟οσό 4.350,16 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή
οδοι̟ορικών 13 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, της
∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών, Τεχνικών Έργων, Πληροφορικής για τους µήνες
Φεβρουάριο, Μάρτιο,
2. ̟οσό 981,66 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711.02, για την ̟ληρωµή
οδοι̟ορικών 1 υ̟αλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής για τον
µήνα Νοέµβριο, ∆εκέµβριο του 2013,
3. ̟οσό 1.870,41 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή
λογαριασµών ∆.Ε.Η.,
4. ̟οσό 400,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας
µελανιών για τους εκτυ̟ωτές hp deskjet 1220, hp laserjet p 3015 και τόνερ του
φωτοτυ̟ικού Toshiba 2050 της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ),
5. ̟οσό 180,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 12131, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας (ΜΟΣΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ),
6. ̟οσό 100,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας
υλικών για ε̟ισκευές στο κτίριο Γ.Α.Ο Ευ̟αλίου της Π.Ε. Φωκίδας (ΚΑΨΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ),
7. ̟οσό 130,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851, για την ̟ληρωµή εργασιών
για ε̟ισκευές στο κτίριο Γ.Α.Ο Ευ̟αλίου της Π.Ε. Φωκίδας (ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ),
8. ̟οσό 61,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής 1
ελαστικού του ΙΧ 100967 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ),
9. ̟οσό 98,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας
ηλεκτρονικού ρολογιού ταχογράφου του ΚΗΗ 1609 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
(ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ),
10. ̟οσό 110,70 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή
κατασκευής σωλήνων υψηλής ̟ίεσης διαµέτρων 1 µήκους 0,95 µ και ½ µήκους 0,75 µ
του ΙΧ 100967 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ),
11. ̟οσό 196,80 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής
2 ελαστικών φορτωτή, βαλβίδες αεροστεγή και τι̟-το̟ ̟λαϊνό του ΙΧ 100967 της
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ),
12. ̟οσό 1.919,53 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας 2 ελαστικών του ΜΕ 123238 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ),
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13. ̟οσό 36,90 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ελέγχου
ταχογράφου και βεβαίωσης του ΚΗΗ 1626 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
(ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ),
14. ̟οσό 159,90 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής
ελαστικού φορτωτή, λάστιχο στεγανο̟οίησης και τι̟-το̟ αεροστεγή του ΙΧ 93437 της
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ),
15. ̟οσό 61,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή εργασίας
αλλαγής ηλεκτρονικού ρολογιού ταχογράφου του ΚΗΗ 1609 της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ),
16. ̟οσό 184,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής
ηλεκτροσυγκόλλησης του µηχανολογικού εξο̟λισµού (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ),
17. ̟οσό 73,80 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή εργασίας
αντικατάστασης δεξιού τζαµιού του ΚΗΗ 1611 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
(ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ),
18. ̟οσό 196,80 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ανταλλακτικών (υαλοκαθαριστήρες, φλάσερ, µοτέρ, ταχογράφου) του ΚΗΗ
1627 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ),
19. ̟οσό 369,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής
καλωδίωσης οροφής α̟ό βραχυκύκλωµα και το̟οθέτηση δυναµό του ΚΗΗ 1625 της
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ),
20. ̟οσό 159,90 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής
δυναµό, αλλαγή αυτόµατου, το̟οθέτηση φλάσερ και λε̟ίδων υαλοκαθαριστήρων του
ΚΗΗ 1627 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ),
21. ̟οσό 280,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας δυναµό 24 v του ΚΗΗ 1625 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
(ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ),
22. ̟οσό 73,80 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή εργασίας
για service του ΚΗΥ 7934 (ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ).
23. ̟οσό 83,42 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας
ανταλλακτικών για το service του ΚΗΥ 7934 (ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ),
24. ̟οσό 86,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής
ηλεκτρογεννήτριας (εξαγωγή καρµ̟υρατέρ, καθάρισµα και ρύθµιση, αλλαγή λάδια)
του µηχανολογικού εξο̟λισµού (ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ),
25. ̟οσό 186,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας 2 αµορτισέρ για κα̟ό(υδραυλική µ̟ουκάλα) του ΜΕ 123238 της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ),
26. ̟οσό 179,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας τακάκια για το ΚΗΗ 1627 της Π.Ε. Φωκίδας (ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ),
27. ̟οσό 337,27 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ανταλλακτικών για την ε̟ισκευή του φωτοτυ̟ικού RICO 3025 της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ),
28. ̟οσό 172,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την ̟ληρωµή ̟αροχής
υ̟ηρεσιών για την ε̟ισκευή του φωτοτυ̟ικού RICO 3025 της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ),
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29. ̟οσό 475,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1311, για την ̟ληρωµή υλικών
για ηλεκτρολογικές εργασίες στα κτίρια της Π.Ε. Φωκίδας (∆ΡΙΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ),
30. ̟οσό 565,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851, για την ̟ληρωµή κόστους
εργασιών για ηλεκτρολογικές εργασίες στα κτίρια της Π.Ε. Φωκίδας (ΜΑΛΑΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ),
31 ̟οσό 11.500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0283, για την ̟ληρωµή εφά̟αξ
βοηθήµατος στον υ̟άλληλο της Π.Ε. Φωκίδας ΤΡΙΣΠΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ σύµφωνα µε
το άρθρο 55 του Π.∆. 410/88,
32. ̟οσό 165,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας (ΜΑΝΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ),
33. ̟οσό 411,12 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την αντικατάσταση 4
ρόλερ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (Χαψούλα Κατερίνα).
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 366
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
33694/1965/19-03-2014 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 την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε.
Φωκίδας, ως εξής:
α/α
1

2

3

4

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Προµήθεια υλικών διαγράµµισης
και κώνων α̟ό ̟ιστώσεις τόκων
ΚΑΕ 9779
Προµή8εια σηµάτων και στηθαίων
ασφάλειας α̟ό ̟ιστώσεις τόκων
ΚΑΕ 9779
ος
3 λογ/µος α̟οκατάστασης
ασφαλτικού οδοστρώµατος
ε̟αρχιακού δρόµου ∆εσφίνα-Όρια
Νοµού (Β ΦΑΣΗ) (οριστικές
ανα8εωρήσεις)
ΚΑΕ 9459
ος
3 λογ/µος α̟οκατάστασης
ζηµιών στη γέφυρα ε̟αρχιακού
δικτύου στη Στίλια
ΚΑΕ 9459

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Οδυσσέας
Μαυροδήµος κ΄ ΣΙΑ
ΕΕ
Οδοσήµανση Κ.
Χρόνης ΑΒΕΕ

ΠΟΣΟ
19354,42

12085,98

ΑΙΤΩΛΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

10240,08

Καραχάλιος
Αθανάσιος

2412,48
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 367
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης στα ̟λαίσια της ̟ρογραµµατικής
σύµβασης του έργου: «Λειτουργία ανοικτού κολυµβητηρίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 177.280,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
35293/1143/24-03-2014 (ορθή ε̟ανάληψη 26-03-2014) έγγραφο της ∆/νσης
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και τη σύµφωνη γνώµη του ̟αριστάµενου Νοµικού
Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Χατζηµ̟ύρρου, η
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την δα̟άνη και τη διάθεση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 177.280,00 € , το ο̟οίο
κατανέµεται κατ’ έτος στο ̟οσό των 88.640,00 € για το έτος 2014, και στο ̟οσό των
88.640,00 € για το έτος 2015, στα ̟λαίσια της ̟ρογραµµατικής σύµβασης του έργου
«Λειτουργία Ανοικτού Κολυµβητηρίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», ̟ου
χρηµατοδοτείται α̟ό το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων Κ.Α.Π. ΠΕ Φθιώτιδας
(Κ.Α.Ε. 9779).
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για ̟ρογραµµατική
σύµβαση, η ο̟οία µέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχει εγκριθεί. Πρόκειται, δηλαδή, για ̟ρογραµµατική
σύµβαση, ̟ου δεν έχει υ̟ογραφεί ακόµη. Ε̟ι̟λέον, το Τεχνολογικό Εκ̟αιδευτικό Ίδρυµα Στερεάς
Ελλάδας (Τ.Ε.Ι.) δεν έχει α̟οφασίσει ακόµη. ∆εν µ̟ορούµε να ̟ροχωρήσουµε σε έγκριση δα̟άνης
και διάθεση ̟ίστωσης, αφού δεν έχουµε σύµβαση στα χέρια µας. Ακόµη δεν ξέρουµε εάν θα
εγκριθεί, ̟ότε θα εγκριθεί, εάν θα υ̟άρχουν τρο̟ο̟οιήσεις και ̟οιες. Θα ̟εριµένουµε ̟ρώτα να
εγκριθεί η ̟ρογραµµατική σύµβαση και να υ̟ογραφεί και αµέσως µετά η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή να
α̟οφασίσει και τη δα̟άνη και τη διάθεση ̟ίστωσης”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 368
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1613/26-032014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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 δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012,
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:
α/α
1

Τίτλος έργου
Προµηθευτής
η
1 εντολή «Εργασίες
ΝΤΟΥΒΑΣ
αντι̟ληµµυρικής
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ
̟ροστασίας αγροτικού
δρόµου σε ̟εριοχή της

Ποσό
3.574,76

Κ.Α.Ε.
9776

Παρατηρήσεις
Α̟οφ. ΟΕ
795/13
Ποσό σύµβασης
69.600,00 €
29

ΑΔΑ: ΒΙΗΦ7ΛΗ-59Δ

2

3

4

5

τ.κ. Βαρδατών ∆ήµου
Λαµίας»
10η
εντολή
«Οδός
Αταλάντη
–
όρια
Νοµού Φθιώτιδας»
1η
εντολή
«Συµ̟ληρωµατικές
εργασίες κατασκευής
στεγάστρου στο ∆.∆.
Λιανοκλαδίου»

Πολιτιστικές
εκδηλώσεις (συµµετοχή
της
Π.Σ.Ε.
στην
συνδιοργάνωση
σεµιναρίου
γευσιγνωσίας
ελαιολάδου»
Προµήθεια
ερ̟υστριοφόρου
̟ροωθητή
γαιών
(ΣΑΕΠ0568, κωδικός
έργου
2011ΕΠ05680010)

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ

165.500,84

9453

Ιωάννης
Γιδαράκος

21.978,01

9779

Ένωση
χηµικών
µηχανικών

500,00

9779

Παύλος Ι.
Κοντέλλης
Α.Ε.Β.Ε.

312.420,00

9459

Α̟οφ. ΟΕ 87/10
Ποσό σύµβασης
1.652.810,99 €
Α̟οφ.
107923/10025/2
4-9-13
Αντι̟εριφερειάρ
χη (α̟ευθείας
ανάθεση)
Ποσό σύµβασης
22.000,00 €
Α̟οφ. ΟΕ
1269/13
Ηµερ.
∆ιεξαγωγής
9/11/2013

Την αρ.
1581/2013
̟ράξη ένταξης
έργου στο
ε̟ιχ/κο
̟ρόγραµµα
«̟εριβάλλον &
αειφόρος
ανά̟τυξη» &
Α̟οφ. ΟΕ
808/2013

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 369
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
35587/2018/26-3-14 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
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:
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1. ̟οσό 565,80 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1699, για κατασκευή 23
τεµαχίων ̟λαστικών σταντ α̟ό διάφανο Plexiglas,
2. ̟οσό 184,50 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, ως αµοιβή για
έλεγχο - α̟οκατάσταση βλάβης στον κεντρικό ̟ίνακα ̟υρανίχνευσης στο ∆ιοικητήριο
της Π.Ε. Εύβοιας,
3 ̟οσό 658,05 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0843, ως δα̟άνη
εκτύ̟ωσης καρτελών δελτίων εκ̟αίδευσης και εξέτασης υ̟οψήφιων οδηγών για τις
ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών,
4. ̟οσό 300,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899, ως αµοιβή για
τον καθαρισµό των υ̟. αριθµ. ΚΗΗ 6100, ΚΗΗ 4805, ΚΗΥ 6249, ΚΗΥ 6250, ΚΗΙ 8850,
ΚΗΙ 5261, ΚΗΗ 4806, ΚΗΙ 5445 αυτοκινήτων της Π.Ε. Εύβοιας,
5. ̟οσό 2.351,76 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1723, για ̟ροµήθεια
µηχανογραφικού εξο̟λισµού του τµ. Πληροφορικής (ένας Η/Υ µε όλα τα ̟αρελκόµενά
του, δύο οθόνες και δύο κάρτες) (Έγγρ. 34880/84/21-3-14 τµ. Πληροφορικής),
6. ̟οσά 118,08 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) (βαφή κα̟ακιού ̟ροφυλακτήρα κλ̟) και 273,98
€ µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321) (φίλτρο κλιµατισµού, φίλτρο αέρος-λαδιού, µ̟ουζί κλ̟) για
̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΚΗΗ 6100
αυτοκίνητο της Π.Ε. Εύβοιας, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073,
7. ̟οσό 276,75 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899, ως αµοιβή για
κο̟ή και ε̟ικόλληση αυτοκόλλητων γραµµάτων και λευκού φόντου (βινυλίου) σε 15
σταντ σήµανσης ε̟ισήµων.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 370
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ.
35585/2017/26-03-14 και 35590/2019/26-03-2014 έγγραφά της ∆/νσης ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.) σε βάρος της Π.Ε.
Εύβοιας, ως εξής:
1) ̟οσό 150,00 € στο όνοµα του υ̟ολόγου Χρήστου Γοµάτου, υ̟αλλήλου της ∆/νσης
∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας, για την ̟ληρωµή αντιτίµου εισιτηρίου
αυτοκινήτου και οδηγού για τη µεταφορά υ̟αλλήλων της Π.Ε. Εύβοιας στη Σκύρο, για
υ̟ηρεσιακούς λόγους τη χρονική ̟ερίοδο α̟ό 9 έως 11 Α̟ριλίου 2014.
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0899 του Ε.Φ 02073. Ηµεροµηνία α̟όδοσης
λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2014,
2) ̟οσό 2.000,00 € στο όνοµα του υ̟ολόγου Χρήστου Παντελή, υ̟αλλήλου της ∆/νσης
∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας, για την έγκαιρη αντιµετώ̟ιση εκτάκτων
δα̟ανών – µικροζηµιών ̟ου ̟ροκύ̟τουν στα οχήµατα (Οχήµατα: ΚΗΗ 6100, ΚΗΗ
4805, ΚΗΗ 4806, ΚΗΥ 6249, ΚΗΥ 6250, ΚΗΙ 8850, ΚΗΙ 5261, ΚΗΙ 5445, ΤΜΑ 8023, ΤΜΑ
8024) της Π.Ε. Εύβοιας, για το έτος 2014. (έκτακτες µικροζηµιές ενδεικτικά: Κάρτες
καυσαερίων-αντιψυκτικό υγρό (̟αραφλού) καθαριστικό υγρό & νερό ̟αρµ̟ρίζ, δελτία
ΚΤΕΟ, αντίγραφα κλειδιών οχηµάτων, ε̟ισκευή ελαστικού εκτός Περιφερειακής
31

ΑΔΑ: ΒΙΗΦ7ΛΗ-59Δ

Ενότητας Ευβοίας, αντικατάσταση γρύλλων & ηλεκτρικών ̟αραθύρων, λυχνίες φώτων
– φλας – στο̟, διέλευση σταθµών διοδίων λόγω ανε̟άρκειας συστήµατος e pass &
διέλευση σταθµών διοδίων εκτός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ηλεκτρολογικές
εργασίες – φανο̟οιείες, µ̟αταρίες, αντλίες βενζίνης, ανορθωτικές τάσεις, ρελέ.
Η δα̟άνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 0861=1.000,00 € και ΚΑΕ 1321=1.000,00 € του Ε.Φ
02073. Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2014.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 371
Σ΄αυτό το σηµείο ε̟ανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης.
ΘΕΜΑ 30ο: Εξέταση ενστάσεων - έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του
έργου: «Ε̟ισκευή – συντήρηση τµήµατος δρόµου στο Τ.Κ. Καινούργιου», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε.
10866/440/17-03-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ο κ.
Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “αυτό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει α̟ό την ανάλυση του
συγκεκριµένου θέµατος είναι τα ̟αιχνίδια ̟ου ̟αίζουν σε βάρος µας τα συµφέροντα του
εργολή̟τη. Έχουµε έναν διαγωνισµό, στον ο̟οίο µετείχαν 13 εργολή̟τες και έχουν δώσει
εκ̟τώσεις α̟ό 17% έως 49%. ∆εν είναι τυχαίο ότι α̟ό το σύνολο των εργολη̟τών λεί̟ουν
σχεδόν τα ίδια ̟ράγµατα. Ακυρώνονται, λοι̟όν, οι ̟ερισσότεροι, γιατί δεν είχαν γράψει στη
υ̟εύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση,
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Θέλω να ̟ιστεύω”, συνέχισε ο κ. Χρονάς, ότι “δεν
ξέχασαν να το γράψουν, αφού ̟ρόκειται για τυ̟ο̟οιηµένες διαδικασίες στο σύνολο των
διαγωνισµών. Είναι αυτονόητο ότι κρύβεται κά̟οια σκο̟ιµότητα, για να µην ̟ούµε και τί̟οτα
χειρότερο. Όλο αυτό το σκηνικό είχε σαν συνέ̟εια να φτάσουν σε εργολάβο µε 22%. Φαίνεται ότι
ούτε εκεί τα βρήκαν, γι΄αυτό άρχισαν τις ενστάσεις, µε συνέ̟εια όλοι να βγουν εκτός ̟αιχνιδιού.
Οφείλουµε να καταγγείλουµε τεράστιες διαδικασίες, αλλά και τους τρό̟ους, µε τους ο̟οίους
ερχόµαστε αντιµέτω̟οι”. Ζήτησε, τέλος, ο κ. Χρονάς, να κληθεί ο σύλλογος των
εργολη̟τών Φθιώτιδας, ̟ροκειµένου να ̟αράσχει ̟ληροφορίες ε̟ί του θέµατος,
̟ρόταση ̟ου οµόφωνα έγινε δεκτή και α̟ό τα υ̟όλοι̟α µέλη της ε̟ιτρο̟ής.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 1/22-01-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου:
«Ε̟ισκευή – συντήρηση τµήµατος δρόµου στο Τ.Κ. Καινούργιου», Π.Ε. Φθιώτιδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α..
2. Κάνει α̟οδεκτές στο σύνολό τους τις εµ̟ρόθεσµες υ̟οβληθείσες ενστάσεις των
διαγωνισθέντων εργολη̟τικών εταιρειών «ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και την εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
ε̟ί των ̟αρα̟άνω ενστάσεων.
3. Α̟οκλείει α̟ό τον διαγωνισµό τις εργολη̟τικές ε̟ιχειρήσεις «ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
και «ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε».
4. Εγκρίνει την ε̟αναδηµο̟ράτηση του έργου, λόγω α̟οκλεισµού όλων των
συµµετεχόντων εργολη̟τικών ε̟ιχειρήσεων.
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 372
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση τευχών ̟ροφορικής δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου:
«∆ιαµόρφωση αίθουσας συγκεντρώσεων ̟ρώην αίθουσα Ν.Σ. Ν.Α. Φωκίδας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 7.500,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
35808/2136/26-03-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «∆ιαµόρφωση αίθουσας συγκεντρώσεων ̟ρώην
αίθουσα Ν.Σ. Ν.Α. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 7.500,00 € µε Φ.Π.Α., µε τρό̟ο ε̟ιλογής
το σύστηµα της ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν.3669/08,
β) τους όρους της ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του
έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη ύψους 7.500,00 € α̟ό ̟ιστώσεις ιδίων ̟όρων, για την εκτέλεση του
έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή ̟ου θα
διενεργήσει την διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού και την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 373
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1431/26-032014 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:
A. τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης για αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή
̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:
1) ̟οσό 140.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 2713, για καταβολή ε̟ιδόµατος
νεφρο̟αθών για το δίµηνο Μαρτίου - Α̟ριλίου στην Π.Ε. Βοιωτίας σε εκατόν ογδόντα
ε̟τά άτοµα,
2) ̟οσό 201,01 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1725, για αγορά ενός ζεύγους ̟οµ̟οδέκτη PMR MIDLAND, ενός λαρυγγόφωνου
MIDLAND, και ενός λαρυγγόφωνου ALBPECAT, για τις ανάγκες του συνεργείου
διαγράµµισης της Π.Ε. Βοιωτίας, (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 1064/19-032014),
3) ̟οσό 23.526,27 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073
ΚΑΕ 1111, 5261, 1699, για αγορά διαφόρων ειδών, (ό̟ως αυτά ̟εριγράφονται στο
1309/13-03-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού), για τις ανάγκες
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των ε̟ικείµενων ∆ηµοτικών – Περιφερειακών εκλογών και Ευρωεκλογών.
Υ̟οβλήθηκαν δύο ̟ροσφορές α̟ό τις εταιρείες «Η. Αθανασό̟ουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.» και
«Χ. Αθανασό̟ουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.», και α̟’ ευθείας ανάθεση και στους δύο
̟ροσφέροντες για τα είδη ̟ου είναι οικονοµικότερα,
4) ̟οσό 4.920,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073
ΚΑΕ 879, 5261, για διαχείριση εκλογών – ̟αρουσίαση εκλογικών α̟οτελεσµάτων των
ε̟ικείµενων ∆ηµοτικών – Περιφερειακών εκλογών και Ευρωεκλογών, και α̟’ ευθείας
ανάθεση στην εταιρεία «OTS», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της 14-03-2014, (έγγραφο
Τµήµα Πληροφορικής 59/26-03-2014),
5) ̟οσό 152,52 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1329, 1111, για αγορά Drum και Toner Fax για τις ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών,
(έγγραφό του 2691/19-3-2014),
6) ε̟ιστροφή ̟οσού 100,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 3199, το ο̟οίο
ε̟ιβλήθηκε ως ̟ρόστιµο α̟ό την ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας, σύµφωνα µε τον νόµο
̟ερί α̟αγόρευσης κα̟νίσµατος σε δηµόσιους χώρους και εκ’ ̟αραδροµής κατατέθηκε
σε λογαριασµό µας και όχι στην αντίστοιχη ∆.Ο.Υ.,
7) ̟οσό 708,48 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
871, για ̟ληρωµή του δικηγόρου Μιχάλη Λύγγου για ̟αράσταση της Π.Ε. Βοιωτίας στο
∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, ε̟ί εφέσεως κατά Πα̟αθωµά,
8) ̟οσό 289,05 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
871, για ̟ληρωµή του δικηγόρου Νικολάου Κουλουριώτη, για έφεση κατά της ΒΙΟΤΕΡ
Α.Ε., και της υ̟΄αριθµ. 303/13 α̟όφασης του µονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
Β) την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, για
̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
5ου

Α̟οστολή
λογαριασµού του
έργου
«Συντήρηση Ε.Ο.∆.
(2012)»
Πληρωµή 3ου
Λογ/µού και τόκων
υ̟ερηµερίας του
έργου
«Περίφραξη 1ου ΤΕΕΕΠΑΛ Θήβας »

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΕ

ΠΟΣΟ

ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ

071

9459

20.927,11

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΡΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε.∆.Ε.

071

9779

Υ̟όλοι̟ο 3ου λογ. :
1.466,72
Τόκοι υ̟ερ.:
13.060,82 + Φ.Π.Α.
Σύνολο: 17.531,53

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 374
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1615/26-03-
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2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Α. Εγκρίνει την δα̟άνη και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης για µισθοδοτικές αµοιβές,
ασφαλιστικές εισφορές αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, ως
κατωτέρω:
1

2

3

4

5

6

7

8

∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών για τους
µήνες Μάρτιος- Α̟ρίλιος 2014) - συµ̟ληρωµατικό
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2713
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
για την κάλυψη των αναγκών όλων των υ̟ηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1311
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ταχυµεταφορών όλων των υ̟ηρεσιών
της Π.Ε. Φθιώτιδας µηνός Μαρτίου
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0823
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ταχυµεταφορών όλων των υ̟ηρεσιών
της Π.Ε. Φθιώτιδας µηνός Α̟ριλίου
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0823
∆α̟άνη για την καταβολή α̟οδοχών ̟αρελθόντων ετών σε
εκτέλεση δικαστικής α̟όφασης
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0288
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή καταργηθέντων δα̟ανών του
Ν.3697/2008(ενοίκιο α̟οθήκης Ο.Γ.Α.) Γ’ και ∆’ τρίµηνο 2014
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5291
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας – αντικατάστασης
σωµάτων καλοριφέρ, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας (ιδιόκτητο κτίριο)
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1712
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας καρέκλας διευθυντή για
τον ̟ροϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Ε. Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1711

5.000,00

3.000,00

2.490,00

2.490,00

33.428,32

1.000,00

800,00

369,00

B. Την ̟ληρωµή δα̟άνης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, ως κατωτέρω:
1

2

Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια βιοµηχανικών
ειδών για τις ανάγκες των µηχανηµάτων και οχηµάτων,
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1699
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση
ελαστικών στο υ̟’ αριθµ. ΚΗΗ 2712 ε̟ιβατηγού
αυτοκινήτου, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας

835,00

985,00
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ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών (ε̟ισκευή
ελαστικών) µηχανηµάτων ΜΕ 109801, ΜΕ 5594, ΜΕ5588,
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟ιβατηγών
αυτοκινήτων ΚΗΗ 2712, ΚΗΗ 2713, ΚΥ 9841, ΚΗΙ 1361
και ΚΗΗ 2785, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών
για τις ανάγκες των ε̟ιβατικών οχηµάτων ΖΚΖ 8068 και
ΚΥ 9841, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών
για τις ανάγκες των ε̟ιβατικών οχηµάτων ΚΗΗ 2713,
ΚΗΗ 2785 και ΚΗΙ 1361, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών
για τις ανάγκες των ε̟ιβατικών οχηµάτων ΚΗΗ 2783, ΚΥ
9841 και ΚΗΗ 2712,της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών
για τα µηχανήµατα ΜΕ 5576 και ΜΕ 5572, της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών
για το µηχάνηµα ΜΕ 5592, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών
για το όχηµα ΚΗΗ 2783, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών
αντικατάσταση σωµάτων καλοριφέρ, της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0851

985,00

200,00

285,00

985,00

980,00

880,00

690,00

110,00

185,00
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12

13

14

15

16

Έγκριση ̟ληρωµής δα̟άνης για την αµοιβή ε̟ιτρο̟ής
διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «ΜΕΛΕΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΖΕΛΙ
(ΕΙ∆ΙΚΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩ∆. στο Π.∆.Ε. 2006 Σ.Μ. 54000007)»
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0515
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών για
τις ανάγκες των µηχανηµάτων και οχηµάτων,
της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (µέρος ανεκτέλεστης
σύµβασης 2013)
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1511
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών (̟λύσιµο
αυτοκινήτου) του υ̟’ αριθµ. ΚΗΗ 2717 οχήµατος του
Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια λαµ̟τήρων για
την κάλυψη των αναγκών, της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας
Π.Ε Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1311
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την µεταφορά µαθητών για
τους µήνες Σε̟τέµβριο – Οκτώβριο - Νοέµβριο 2013,
σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα:
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0821

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

600,00

3.762,62

100,00

150,00

617.309,51

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
Λουκαδάκος Βασίλειος του
2
Στυλιανού
9.091,98 €
3
Παναγιώτου Σωτήριος
1.966,20 €
5
Ζάχος Ηλίας
3.220,50 €
10
Γρούντας Γεώργιος
2.175,25 €
12.1
Ζακώνης Γεώργιος
2.383,17 €
12.2
Ζακώνης Γεώργιος
1.118,70 €
13
Ζακώνης Γεώργιος
3.542,55 €
15.1
Μιχαήλ Αναστάσιος
1.481,43 €
15.2
Μιχαήλ Αναστάσιος
1.417,02 €
16
Μιχαήλ Αναστάσιος
1.417,02 €
17.1
Κατό̟ης Χρήστος
3.929,01 €
17.2
Κατό̟ης Χρήστος
1.582,00 €
19
Σβεντζούρης Αθανάσιος
1.966,20 €
20.1
Τεµ̟λαλέξης Γεώργιος
1.328,88 €
20.2
Τεµ̟λαλέξης Γεώργιος
1.114,18 €
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16

22.1

17

22.2

18

22.3

19

22.4

20

22.5

21

22.6

22

22.7

23

22.8

24

22.9

25

22.10

26

22.11

27

22.12

28

22.13

29

22.14

30

22.15

31

22.16

32

22.17

33

22.18

34

22.19

35

22.20

36

22.21

37
38

22.22
22.23

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.

6.698,64 €
7.759,43 €
5.346,03 €
5.861,31 €
5.732,49 €
8.630,94 €
13.526,10 €
3.417,12 €
9.446,80 €
6.011,60 €
10.279,05 €
6.117,88 €
3.091,68 €
4.186,65 €
7.535,97 €
8.952,99 €
7.342,18 €
6.226,30 €
11.932,80 €
8.437,71 €
9.175,60 €
5.158,45 €
4.909,85 €
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39

22.24

40

22.25

41

22.26

42

22.27

43

22.28

44

22.29

45

22.30

46

22.31

47

22.32

48

22.33

49

22.34

50

22.35

51

22.36

52

22.37

53

22.38

54

22.39

55

22.40

56

22.41

57

22.42

58

22.43

59

22.44

60

22.45

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.

6.891,87 €
2.769,63 €
3.013,99 €
2.151,52 €
7.020,69 €
6.312,18 €
3.670,24 €
2.556,06 €
4.522,26 €
4.522,26 €
6.045,95 €
3.134,62 €
5.152,80 €
3.478,14 €
2.721,04 €
7.922,43 €
4.379,88 €
8.115,66 €
3.349,32 €
4.959,57 €
3.478,14 €
3.539,16 €
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61

22.46

62

22.47

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

22.48
23
24.1
24.2
25
26
27.1
27.2
29
30.1
30.2
31
32.01
32.02
33
34.1
34.2
35.1
35.2
36
37
38.1
38.2
39
42
44
45
47

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

50
51
52.1
52.2
53
54
55.1
55.2
56
57

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.
Καρακοβούνης Ανδρέας
Κόντου Αικατερίνη
Κόντου Αικατερίνη
Γιαννάκος Κωνσταντίνος
Αχµατιώτης Ιωάννης
Κυριαζή Παναγιώτα
Κυριαζή Παναγιώτα
Αγγελάκης Ιωάννης
Αγγελάκης Ιωάννης
Αγγελάκης Ιωάννης
Μ̟ακαλέξης Ιωάννης
Γκριτζά̟ης Κωνσταντίνος
Γκριτζά̟ης Κωνσταντίνος
Γκριτζά̟ης Κωνσταντίνος
ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε.
ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε.
ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε.
ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε.
Καρακικές Γεώργιος
Πα̟αδήµας Βασίλειος
Λε̟ίδας Σωτήριος
Λε̟ίδας Σωτήριος
Μακαρές Αθανάσιος
Μόσχος Γεώργιος
Αγγελής Αθανάσιος
Ζησάκης Νικόλαος
Τζάντζαλου Χρυσούλα
Λουκαδάκος Βασίλειος του
Ιωάννη
Πα̟ασταθό̟ουλος Στέλιος
Καλαµβόκης Παναγιώτης
Καλαµβόκης Παναγιώτης
Κλασίνας Κωνσταντίνος
Γεωργίου Κωνσταντίνος
Παρδάλης Κωνσταντίνος
Παρδάλης Κωνσταντίνος
Αραµ̟ατζής Γεώργιος
Ζαχαράκης Αλέξανδρος

3.027,27 €
6.118,95 €
6.881,70 €
3.265,32 €
6.522,36 €
1.056,55 €
2.806,92 €
2.736,59 €
2.254,35 €
2.254,35 €
3.037,44 €
3.045,35 €
1.481,43 €
4.909,85 €
5.655,65 €
10.251,36 €
15.756,72 €
5.732,49 €
5.023,98 €
9.983,55 €
1.402,33 €
3.309,36 €
6.960,80 €
1.610,25 €
2.721,04 €
3.019,00 €
3.100,72 €
1.645,28 €
1.708,56 €
7.783,44 €
4.226,20 €
2.721,04 €
1.243,00 €
553,70 €
8.542,80 €
2.404,64 €
2.189,94 €
1.541,32 €
5.430,78 €
1.926,65 €
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101
102
103
104
105
106
107

61
62.1
62.2
63
64
66
67

108
109
110

68
70
72

111

73

112
113
114
115

74
77
80.1
80.2

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

82
85
86
89
90
91.1
91.2
91.3
93.1
93.2
94
95
96
97
98
101
103
105.1
105.2

Ευαγγελίου ∆έσ̟οινα
Πολύµερος ∆ηµήτριος
Πολύµερος ∆ηµήτριος
Πολίτης Γεώργιος
Καµήτσος Νικόλαος
Τσαγανός Κωνσταντίνος
ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΚΛΗ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Καραµήτρος Κωνσταντίνος του
Σ̟υρίδωνα
Φέκας Θεόδωρος
Γεωργούλας Γεώργιος
Γεωργούλας Γεώργιος
Καραµήτρος Κωνσταντίνος του
Νικολάου
Κακάβας Ιάσων
Πα̟ανικολάου Χρήστος
Βουλογκίτσας Ιωάννης
Μ̟ακογιάννης Σ̟ύρος
Κιλτσό̟ουλος ∆ηµήτριος
Κιλτσό̟ουλος ∆ηµήτριος
Κιλτσό̟ουλος ∆ηµήτριος
Βάρσος Ευάγγελος
Βάρσος Ευάγγελος
Χριστό̟ουλος Οδυσσέας
Γιαννέλης Ηλίας
Κολλιάτος Ιωάννης
Αυγέρης Ηλίας
Κατσούρας Γεώργιος
Μ̟αρµ̟αρούσης Ευάγγελος
Αγγελής Ιωάννης
Νέλλας Ευάγγελος
Νέλλας Ευάγγελος

135
136
137
138
139

116.1
116.2
118.1
118.2
122

Κατσόγιαννος Γεώργιος
Κατσόγιαννος Γεώργιος
Αλτάνης Κωνσταντίνος
Αλτάνης Κωνσταντίνος
∆ηµητρό̟ουλος Κωνσταντίνος

6.328,00 €
1.367,30 €
5.430,78 €
3.966,30 €
2.175,25 €
3.860,08 €
2.784,32 €
3.220,50 €
2.910,88 €
14.934,08 €
2.024,96 €
1.218,14 €
5.158,45 €
7.864,80 €
2.278,08 €
8.099,84 €
1.223,79 €
4.186,65 €
6.619,54 €
2.914,72 €
2.769,63 €
1.273,51 €
1.429,45 €
1.367,30 €
870,10 €
2.113,10 €
1.966,20 €
5.593,50 €
8.176,68 €
6.201,44 €
2.949,30 €
4.456,72 €
1.441,88 €
2.097,28 €
1.441,88 €
1.441,88 €
1.966,20 €
1.898,40 €
7.932,60 €
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140

124

Γιαννέλος Λεωνίδας

2.293,90 €

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά τα µαθητικά δροµολόγια “θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι η ̟ροηγούµενη α̟όφαση
της ε̟ιτρο̟ής δεν έχει εκτελεστεί ακόµη, δηλαδή δεν έχουν ̟ληρωθεί ακόµη οι µεταφορείς α̟ό
την Υ∆Ε. Ενώ θα έ̟ρε̟ε να έχουν εξοφληθεί έως το τέλος της σχολικής χρονιάς του 2013, δεν
έχουν ̟ληρωθεί για διάφορους λόγους, οι ο̟οίοι δεν έχουν διερευνηθεί ακόµη σε όλα τα ε̟ί̟εδα,
γιατί υ̟άρχουν ευθύνες και α̟ό την ̟λευρά της Περιφέρειας. Σε ότι αφορά τους ̟ίνακες, την
ε̟όµενη φορά, δεν φτάνουν µόνο τα ονόµατα και τα ̟οσά, αλλά θα ̟ρέ̟ει να αναγράφεται και το
δροµολόγιο και ο αριθµός της σύµβασης και ο Α∆Α και το µεταφορικό µέσο. Βλέ̟ουµε διάφορα
ονόµατα µε ̟οσά, χωρίς να ξέρουµε τι αφορά το καθένα”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 375
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την
«Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 184.500,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1624/26-032014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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:
1. το υ̟΄αριθµ. 3/26-03-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 184.500,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση
των τεχνικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων ̟ροµηθευτών,
2. τις τεχνικές ̟ροσφορές των ̟αρακάτω υ̟οψηφίων ̟ροµηθευτών, διότι είναι
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης (αριθµ. 6791/31-12-2013):
α) της εταιρείας «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ∆. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε διακριτικό τίτλο
‘’ΓΡΑΜΜΗ COM’’,
β) του υ̟οψήφιου ̟ροµηθευτή «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ»,
γ) του υ̟οψήφιου ̟ροµηθευτή «ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ».
3. τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο του διαγωνισµού (τρίτο στάδιο),
ήτοι «άνοιγµα οικονοµικών ̟ροσφορών» για την ανάδειξη µειοδότη.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 376
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για µεταφορά µαθητών στο
δροµολόγιο Παλαιοχώρι – ∆ρυµαία – Αµφίκλεια µετ’ ε̟ιστροφής µε ίδια µέσα, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1482/26-032014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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:
1. την ̟ραγµατο̟οίηση του δροµολογίου Παλαιοχώρι – ∆ρυµαία – Αµφίκλεια µετ’
ε̟ιστροφής µεταφοράς µαθητών Α΄βαθµιας και Β΄βαθµιας Εκ̟αίδευσης των δηµοσίων
σχολείων της ΠΕ Φθιώτιδας, α̟ό 18/02/2014 και µέχρι την 30/06/2014 , µε το αριθµ.
ΚΗΗ 2730 του ∆ήµου Αµφίκλειας- Ελάτειας,
2. την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 5.500,00 €, άνευ ΦΠΑ, για την ̟ληρωµή των
δα̟ανών µεταφοράς των µαθητών στο δροµολόγιο Παλαιοχώρι – ∆ρυµαία –
Αµφίκλεια µετ’ ε̟ιστροφής µε ίδια µέσα του ∆ήµου Αµφίκλειας Ελάτειας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ε̟ιβαρύνει τον Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 377
Σ΄αυτό το σηµείο α̟οχώρησε α̟ό την αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Περικλής Καραΐσκος.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για «Προµήθεια ειδών ατοµικής
̟ροστασίας, θερινής ̟εριόδου, σε υ̟αλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1361/26-3-2014
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 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 δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 12.336,90 €, για την ̟ροµήθεια, µε
α̟’ ευθείας ανάθεση, ειδών ατοµικής ̟ροστασίας, θερινής ̟εριόδου έτους 2014, για
τους δικαιούχους υ̟αλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό, έτους 2014 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ειδικό Φορέα 01073 ΚΑΕ 1421, 1423.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά για τελευταία φορά, µε την
̟αρατήρηση ότι “η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή έχει αναφερθεί ̟ολλές φορές στο συγκεκριµένο θέµα
και έχει καταλήξει στον τρό̟ο, µε τον ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να χορηγούνται τα συγκεκριµένα είδη,
είχαµε µιλήσει ακόµη και για ̟ροδιαγραφές των ειδών, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να δούµε κάτι.
Μας είχαν δώσει υ̟οσχέσεις, ότι θα ̟ροχωρούσαν, χωρίς όµως µέχρι στιγµής να έχουµε στα χέρια
µας ̟ροδιαγραφές. Πάλι συντηρούµε τον ίδιο φαύλο κύκλο, να δίνουµε κά̟οια χρήµατα, αλλά
ατοµικά είδη ̟ροστασίας να µην υ̟άρχουν”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 378
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Πεζοδρόµηση – ∆ιαµόρφωση οδού ̟ρος Αθλητικό κέντρο και Βυζαντινό Μνηµείο
∆ήµου Μαλεσίνας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε.
31939/2058/17-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ο κ.
Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε ότι “̟ρόκειται για έργο ̟ου έχει ξεκινήσει α̟ό το 2009, έχει
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̟άρει ̟ολλές ̟αρατάσεις και µε τις σηµερινές συνθήκες είναι ένα δηµοτικό έργο. Κά̟οια στιγµή θα
̟ρέ̟ει να τελειώνει…”.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Πεζοδρόµηση –
∆ιαµόρφωση οδού ̟ρος Αθλητικό κέντρο και Βυζαντινό Μνηµείο ∆ήµου Μαλεσίνας»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικής δα̟άνης 250.934,98€ µε Φ.Π.Α., δηλαδή ε̟ί ̟λέον κατά
4.080,24€ σε σχέση µε το ̟οσό του συµφωνητικού, αύξηση ̟ου οφείλεται α̟οκλειστικά
στην µεταβολή του Φ.Π.Α α̟ό 21% σε 23%.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 379
ΘΕΜΑ 38ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 1433/2603-2014 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
Συγκροτεί τις ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ές για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών του
∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), τα τακτικά και ανα̟ληρωµατικά µέλη των ο̟οίων
̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, ̟ου διενεργήθηκε στις 24-03-2014, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ως εξής:
1. Ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των ανοικτών ή κλειστών
διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης για ̟ροµήθειες ή εκτέλεση
εργασιών ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ου αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις ̟ρος το α̟οφασίζον όργανο. Η εν λόγω
ε̟ιτρο̟ή είναι αρµόδια και για τους σχετικούς ̟ρόχειρους διαγωνισµούς.
1. Βήττα ∆ήµητρα, κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό ∆΄, υ̟άλληλος της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρωτή τον Κούκο Αλέξανδρο,
κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε βαθµό ∆΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Πα̟α̟αναγιώτου Γεώργιος, κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλος
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρωτή τον Καλ̟ούζο Γεώργιο,
κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας,
3. Κολοβού Ζωή, κατηγορίας ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού µε βαθµό ∆΄, υ̟άλληλος της
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρωτή τον Μ̟ατσούλη
Παναγιώτη, κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών µε βαθµό Γ΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης Ανά̟τυξης.
2. Ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των ανοικτών ή κλειστών
διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης για ̟ροµήθειες ειδών
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̟ληροφορικής ή εκτέλεση συναφών εργασιών ή υ̟ηρεσιών ̟ου αφορούν την
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις ̟ρος το
α̟οφασίζον όργανο. Η εν λόγω ε̟ιτρο̟ή είναι αρµόδια και για τους σχετικούς
̟ρόχειρους διαγωνισµούς.
1. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ, κατηγορίας ΤΕ-Μηχανικών µε βαθµό Ε΄, υ̟άλληλος της
∆/νσης Ανά̟τυξης της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρώτρια την Μ̟αλτσιώτη Παναγιούλα,
κατηγορίας ∆Ε-Πληροφορικής–Προσω̟ικού Η/Υ µε βαθµό ∆΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Μυρσινιάς Ευάγγελος, κατηγορίας ΠΕ-Μηχανικών µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλος της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρώτρια τη Μελετίου Σωτηρία,
κατηγορίας ∆Ε-∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας,
3. Μ̟ολτέτσος Αντώνιος, κατηγορίας ∆Ε-Πληροφορικής-Προσω̟ικού Η/Υ µε βαθµό
Γ΄, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας,
µε ανα̟ληρώτρια την Μ̟αϊρακτάρη ∆ήµητρα, κατηγορίας ΤΕ-Πληροφορικής µε
βαθµό Ε΄ υ̟άλληλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας.
3. Ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆ 118/2007 και των
̟ροσφυγών του Ν.3886/10 σχετικών µε διαγωνισµούς ή διαδικασίες
δια̟ραγµάτευσης , ̟ου θα ̟ροκηρύσσει και θα διενεργεί µε τα αρµόδια όργανά της
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αφορούν την ̟εριφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις της ̟ρος το α̟οφασίζον όργανο. Η
ε̟ιτρο̟ή θα γνωµοδοτεί και ε̟ί των ενστάσεων και ̟ροσφυγών ̟ου τυχόν
υ̟οβάλλονται και κατά των ̟ρόχειρων διαγωνισµών.
1. Τρικαλίτης Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ-∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε βαθµό Β΄,
υ̟άλληλος της ∆/νσης Ανά̟τυξης της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρώτρια την
Μιχο̟ούλου Κων/να, κατηγορίας ΠΕ-∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε βαθµό ΣΤ΄,
υ̟άλληλο της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Ντάης Χρήστος, κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό ∆΄, υ̟άλληλος της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρωτή τον Μ̟ουρδούκη Ανδρέα,
κατηγορίας ΤΕ-Τεχνολόγων Γεω̟ονίας µε βαθµό ∆΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής,
3. Ποιητάρης Παναγιώτης, κατηγορίας ΠΕ-Μηχανικών µε βαθµό ∆΄, υ̟άλληλος της
∆/νσης Ανά̟τυξης της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρώτρια την Μάµαλη Παναγιώτα,
κατηγορίας ΠΕ-Γεωτεχνικών µε βαθµό ∆΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής.
4. Ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής υλικών, κινητών ̟ραγµάτων ̟αρακολούθησης , βεβαίωσης
ή ̟ιστο̟οίησης εκτέλεσης εργασιών ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών ̟ου αφορούν τις
υ̟ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά και Ορχοµενό.
1. Γεωργακό̟ουλος Αθανάσιος , κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό
Β΄, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, µε ανα̟ληρώτρια
την Βλάχου Βασιλική, κατηγορίας ∆Ε-∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλο
της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας,
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2. Καραµ̟έτσος Νικόλαος, κατηγορίας ∆Ε-∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Β΄,
υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, µε ανα̟ληρωτή τον
Θεοχάρη Νικόλαο, κατηγορίας ∆Ε–∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλο
της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας,
5. Πα̟αντωνίου Ισιδώρα, κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό ∆΄, υ̟άλληλο της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρωτή τον Καραστέργιο
Ευάγγελο, κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής.
5. Ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής υλικών, κινητών ̟ραγµάτων ειδών ̟ληροφορικής,
̟ρογραµµάτων ̟ληροφορικής, ̟αρακολούθησης η βεβαίωσης ή ̟ιστο̟οίησης
εκτέλεσης συναφών εργασιών ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών ̟ου αφορούν τις υ̟ηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ̟λην αυτών ̟ου αφορούν Υ̟ηρεσίες της Π.Ε.
Βοιωτίας , ̟ου εδρεύουν στη Θήβα, Αλίαρτο και Σχηµατάρι.
1. Γκαβογιαννάκη Μαρία, κατηγορίας ∆Ε–Πληροφορικής–Προσω̟ικού Η/Υ µε βαθµό
Γ΄, υ̟άλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας, µε
ανα̟ληρώτρια την Σκαλτσά Παναγιώτα, κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε
βαθµό Ε΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Μ̟αρκώσης ∆ηµήτριος, κατηγορίας ∆Ε-∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄,
υ̟άλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρώτρια
την Μάνη Κωνσταντίνα, κατηγορίας ∆Ε-∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄,
υ̟άλληλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας,
3. Σίδερη Αριστέα του κλάδου ∆Ε–Πληροφορικής-Προσω̟ικού Η/Υ µε βαθµό ∆΄
υ̟άλληλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρώτρια
την Μαυροειδή Βασιλική, κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό ∆΄, υ̟άλληλο της
∆/νσης Ανά̟τυξης.
6. Ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής υλικών, κινητών ̟ραγµάτων , βεβαίωσης ή ̟ιστο̟οίησης
εκτέλεσης εργασιών ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών συµ̟εριλαµβανοµένων και αυτών της
̟ληροφορικής , ̟ετρελαίου θέρµανσης, καθώς ε̟ίσης και ̟ιστο̟οίησης εργασιών
καθαριότητας , ̟ου αφορούν τις υ̟ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,
̟ου εδρεύουν στη Θήβα, Αλίαρτο και Σχηµατάρι.
1. Μήτσης Αντώνιος, κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών µε βαθµό Γ΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, µε ανα̟ληρωτή τον Πα̟αδηµητρίου
Κωνσταντίνο, κατηγορίας ∆Ε-∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄, υ̟άλληλο της
∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Πέ̟̟α Θεοφανώ του κλάδου ΥΕ Ε̟ιµελητών µε βαθµό ∆΄, υ̟άλληλος της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Βοιωτίας, µε ανα̟ληρωτή τον
Παντελό̟ουλο Βασίλειο, κατηγορίας ∆Ε-∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄,
υ̟άλληλο της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Βοιωτίας,
3. Νιφαδό̟ουλος Γεώργιος, κατηγορίας ΤΕ-Μηχανικών µε βαθµό Γ΄, υ̟άλληλος της
της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρωτή τον
Παναγιώτου Κωνσταντίνο, κατηγορίας ∆Ε-∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄,
υ̟άλληλο της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών.

46

ΑΔΑ: ΒΙΗΦ7ΛΗ-59Δ

7. Ε̟ιτρο̟ή ̟ιστο̟οίησης των εργασιών καθαριότητας και ̟αραλαβής του
̟ετρελαίου θέρµανσης των Υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ̟ου
εδρεύουν στη Λιβαδειά και Ορχοµενό.
1. Ρακό̟ουλος Νικόλαος, κατηγορίας ∆Ε–Τεχνικών µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλος της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, µε ανα̟ληρωτή τον Κοροδήµο Γεώργιο,
κατηγορίας ∆Ε Χειριστών εκχιονιστικών µηχανηµάτων µε βαθµό Γ΄, υ̟άλληλο της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Μ̟αρτατίλας ∆ηµήτριος, κατηγορίας ∆Ε-∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄,
υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, µε ανα̟ληρώτρια την
Φουντά Μαρία, κατηγορίας ∆Ε Πληροφορικής-Προσω̟ικού Η/Υ µε βαθµό Γ΄,
υ̟άλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής,
3. Τζάλιος ∆ηµήτριος, κατηγορίας ∆Ε-Χειριστών Μηχανηµάτων µε βαθµό Γ΄, υ̟άλληλο
της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε ανα̟ληρωτή τον Καλαντζή Ιωάννη,
κατηγορίας ∆Ε –∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης
∆ιοικητικού-Οικονοµικού.
8. Ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟ροµηθειών, καυσίµων, λι̟αντικών, ανταλλακτικών και
ε̟ισκευών αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ̟ου έχουν ως βάση εκκίνησης ή
διαχειρίζονται α̟ό τις Υ̟ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη
Λιβαδειά και Θήβα.
1. Κακοσαίος Μάριος του κλάδου ∆Ε-Χειριστών Μηχανηµάτων µε βαθµό Γ΄, υ̟άλληλος
της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε.Βοιωτίας, µε ανα̟ληρωτή τον Κόττα
Γεώργιο, κατηγορίας ∆Ε-Οδηγών µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης Μεταφορών &
Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Καρατζάς Κωνσταντίνος, κατηγορίας ∆Ε-Οδηγών µε βαθµό Ε΄, υ̟άλληλος της
∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών, µε ανα̟ληρωτή τον Πούσια Ιωάννη, κατηγορίας
∆Ε-∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλος της ∆/νσης Μεταφορών &
Ε̟ικοινωνιών,
3. ∆ηµητρίου ∆ηµήτριος, κατηγορίας ∆Ε-Χειριστών Μηχανηµάτων µε βαθµό Γ΄,
υ̟άλληλος της ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών, µε ανα̟ληρωτή τον Χύτα
Βασίλειο, κατηγορίας ∆Ε-Τεχνικών µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλο της ∆/νσης Μεταφορών &
Ε̟ικοινωνιών.
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης.
Η διάρκεια όλων των ανωτέρω ε̟ιτρο̟ών ορίζεται για (1) έτος µε έναρξη την 15-4-2014
και λήξη την 14-4-2015.
Με ευθύνη του Προϊσταµένου της αρµόδιας υ̟ηρεσίας θα ειδο̟οιηθούν αµελλητί για
την ε̟ιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και ανα̟ληρωµατικά µέλη.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 380
ΘΕΜΑ 39ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 464/2013 α̟οφάσεως της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εξ ‘ αναβολής).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12797/123/2803-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
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α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς
σηµείωσε ότι “δεν δικαιολογείται να χαρακτηρίζουν την εργασία του εντολοδόχου δικηγόρου
̟ρωτότυ̟η και µάλιστα µε ̟ροδιαγραφές ̟ανε̟ιστηµιακού ε̟ι̟έδου”.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος για την ε̟όµενη συνεδρίαση της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, στις 7 Α̟ριλίου 2014.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 381
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δα̟άνης ̟αγίων χορηγηµάτων καθαριότητας για την Π.Ε.
Ευρυτανίας, έτους 2014 (εξ΄ αναβολής).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη: α) το υ̟΄αριθµ. 802/23-122013 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας, β) την µε αριθµ.
12794/120/3-02-2014 έγγραφη γνωµοδότηση της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Π.Σ.Ε., γ) το
υ̟΄αριθµ. 64/13-02-2014 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της Π.Ε.
Ευρυτανίας και δ) το υ̟’ αριθµ. 18969/618/14-02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
∆εν εγκρίνει την ετήσια δα̟άνη ̟αγίων χορηγηµάτων καθαριότητας για την Π.Ε.
Ευρυτανίας, έτους 2014, ̟ροκειµένου να διενεργηθεί διαγωνισµός, σε εφαρµογή του
άρθρου 37 του ν. 2072/92, για να κριθεί εάν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον α̟ό εταιρείες ή
ε̟ιχειρήσεις ̟ου δραστηριο̟οιούνται στον νοµό Ευρυτανίας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 382
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 130/12-03-2014
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
̟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 Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου Καραµ̟ά, ως εξής:
1. Στις 05-02-2014 στην ∆αφνούλα Ευρυτανίας (υ̟ηρεσιακοί λόγοι)
2. Στις 20-02-2014 στην Λάρισα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι)
3. Στις 24-02-2014 στην Χαλκίδα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι)
4. Στις 26-02-2014 στην Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι)
5. Στις 28-02-2014 στην Λιβαδειά (υ̟ηρεσιακοί λόγοι).
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 383

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
Γεώργιος Μουλκιώτης

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

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα

49

