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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 17ης Μαρτίου 2014
Αριθµός Πρακτικού 8
Στη Λειβαδιά, στο ∆ιοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στο γραφείο του
Αντι̟εριφερειάρχη, (Φίλωνος 35-39, 4ος όροφος), σήµερα στις 17 Μαρτίου 2014, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 09:30 ̟.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου
συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-1-2013) 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 ΒΛΛ47ΛΗΡΜΩ) και δυνάµει της υ̟΄ αριθµ. 447/12-3-2014 ̟ρόσκλησης του Προέδρου αυτής, σε
συνδυασµό µε την υ̟΄αριθ. 232/26-02-2014 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής για τον τό̟ο της
σηµερινής συνεδρίασης, ̟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 ̟ρακτικών 6/26-2-2014 και 7/4-3-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 464/2013 α̟οφάσεως της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 3ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1343/2013 α̟οφάσεως της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και καταβολή δα̟άνης µετά α̟ό δικαστική α̟όφαση, Π.Ε.
Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης
Ανωνύµων Εταιρειών (Π.Ε. Βοιωτίας).
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης
Ανωνύµων Εταιρειών (Π.Ε. Βοιωτίας).
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης
Ανωνύµων Εταιρειών (Π.Ε. Βοιωτίας).
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ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (αίτηση ακυρώσεως
Γεωργίας Οικονόµου).
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (αίτηση ακυρώσεως “ARGO
– G ABETEE”).
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού α̟αιτήσεων κατά της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» και άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά διαταγής ̟ληρωµής
[Βάϊας Τσαµαδιά].
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού α̟αιτήσεων κατά της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» και άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά διαταγής ̟ληρωµής
[Αικατερίνης Θεοχάρη].
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού α̟αιτήσεων κατά της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» και άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά διαταγής ̟ληρωµής
[Ευµορφίας Τσιάµη].
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη α̟όφασης σχετικά µε την έγκριση της 1ης Συµ̟ληρωµατικής
σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», Π.Ε. Εύβοιας, µετά την υ̟΄ αριθµ. 2/3/2014
α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν. 2218/1994.
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη α̟όφασης για την ανάθεση του έργου: «Ανέγερση και εξο̟λισµός
̟ολιτιστικού ̟νευµατικού κέντρου Ιεράς Μητρό̟ολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας,
̟ροϋ̟ολογισµού 2.700.000,00 €, µετά την υ̟΄ αριθµ. 11/21/2013 α̟όφαση της
Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν. 2218/1994 (εξ΄αναβολής).
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Α̟οκατάσταση
τµηµάτων οδοστρώµατος της υ̟΄αριθµ. 11 Ε̟αρχιακής Οδού Π.Ε. Φωκίδας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «∆ιευθέτηση
άνω ρου Βοιωτικού Κηφισσού Ν.Α. Βοιωτίας ‘’Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών εργασιών
στον ̟οταµό Κηφισσό’’», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 490.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Εκτέλεση
αντι̟ληµµυρικών εργασιών σε ρέµατα της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 975.000,00
€ µε Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής
δηµο̟ρασίας του έργου: «Καθαρισµός ̟οταµού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος –
Πουρνάτι – Μό̟λια – Προσφυλιάτικα και Γεροδήµος», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
24.600,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής
δηµο̟ρασίας του έργου: « Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε.
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «Κατασκευή
̟εζοδροµίων στο νέο ∆ηµ. Σχολείο Τ.Κ. Αχινού ∆ήµου Στυλίδας», Π.Ε. Φθιώτιδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Α̟οκατάσταση
ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος ε̟ί της ̟αλαιάς Ε.Ο. α̟ό φράγµα Μόρνου έως
Ευ̟άλιο», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 190.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟αράτασης σύµβασης για την καθαριότητα των κτιρίων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟ανών µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής
δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος της
̟αλαιάς Ε.Ο. α̟ό ̟ροφράγµα Μόρνου – διασταύρωση Αβόρου – φράγµα Μόρνου»,
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟ανών µεταφοράς µαθητών
οικονοµικών ετών 2014-2015 της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα», ΠΕ.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη
κατασκευής υ̟όγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Λιανοκλαδίου»,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την οικονοµική συµµετοχή της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην συνδιοργάνωση δράσεων ̟ολιτιστικού
̟εριεχοµένου µε το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου:
«Α̟οκατάσταση βλαβών στο τµήµα του οδικού δικτύου Στένωµα – ∆οµιανοί, Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 µε Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ̟ρακτικών 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 32ο: Έγκριση ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014»,
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 33ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (̟ροσφυγή της ανώνυµης
εταιρείας µε την ε̟ωνυµία ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.).
ΘΕΜΑ 34ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακυρώσεως του Χρήστου Ξενάκη).
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης για τον εορτασµό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου
1821, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 3ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για την συνδιοργάνωση µε την
“Ναυταθλητική Ένωση Λαµίας” του α’ γύρου της α’ φάσης του ̟ρωταθλήµατος Α2
ανδρών υδατοσφαίρισης.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, Π.Ε.
Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση
εκτέλεσης του έργου: «Το̟οθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 41ο: Μίσθωση οικηµάτων για τη στέγαση της ∆ιεύθυνσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης
Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 42ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 95/29-01-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί κατακύρωσης του α̟οτελέσµατος του
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών α̟ό τις ̟ρόσφατες ̟ληµµύρες στο
Νοµό Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 43ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακυρώσεως της Ιωάννας Νικολάου).
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ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: ««∆ιαµόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού
Προσκυνήµατος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού
Πολιτισµού», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.200.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 45ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας
Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους 2014-2015.
ΘΕΜΑ 46ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του
Π.∆.118/07 και ̟ροσφυγών του άρθρου 3 ̟αραγρ.2 του ν.2522/1997, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Φθιώτιδας (εξ΄αναβολής).
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση ̟αράτασης συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης υλικών εκτύ̟ωσης,
Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 51ο: Ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Καθαρισµός τεχνικών έργων του Εθνικού
και Ε̟αρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας (Α’ Φάση), ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 56ο: Τρο̟ο̟οίηση - συµ̟λήρωση της αριθµ. 231/26-02-2014 α̟όφασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης για
τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. στη
Μόσχα (α̟ό 19 έως 22/3-2014).
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
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Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Περικλής Καραΐσκος (α̟ουσίαζε κατά
τη συζήτηση των έκτακτων θεµάτων και των θεµάτων 1-4 της ηµερήσιας διάταξης),
Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος, Θωµάς
Τουσιάδης, Νικόλαος Μ̟έτσιος (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Παναγιώτη Παρχαρίδη),
Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου Πα̟αργύρη) και Λάµ̟ρος
Τσιτσάνης (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Ταξιάρχη Σκλα̟άνη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν
και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Παναγιώτης Παρχαρίδης, Γεώργιος
Πα̟αργύρης και Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, οι ο̟οίοι ανα̟ληρώθηκαν 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. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
3. Γεώργιος Μάρκου, Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας,
4. Σοφία Κουδούνη, Προϊσταµένη του τµήµατος ∆οµών και Περιβάλλοντος της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας,
5. Ελένη Πολυζώη, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φωκίδας,
6. Βασίλης Καλώτας, υ̟άλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
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: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του
διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2014».
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συγκρότηση α) Ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των
διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης και β) Ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης
ενστάσεων και ̟ροσφυγών, για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές,
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και
α̟οφάσισε το ̟αρα̟άνω θέµα να συζητηθεί ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 278
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του
διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014 ».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
31557/129/14-3-2014 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:
1. το υ̟΄ αριθµ. 1/14-3-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων για το έργο «Κατα̟ολέµηση
κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2014»,
2. την συνέχιση του διαγωνισµού για το Τµήµα Α’ του έργου: «Παρακολούθηση α̟ό
εδάφους των ̟ρονυµφών των κουνου̟ιών και διενέργεια α̟ό εδάφους ̟αρεµβάσεων
̟ρονυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας και υ̟ολειµµατικής ακµαιοκτονίας στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας» στο ε̟όµενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών ̟ροσφορών, µε
τις εταιρείες:
- «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» και
- «Ένωση Νεάρχου Φοιν. Καλτιµ̟άνη Ουρ. Ο.Ε. - Πρέντζας ∆ηµήτριος - Κατα̟ολέµηση
κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,
3. την συνέχιση του διαγωνισµού για το Τµήµα Β΄ του έργου: «∆ιενέργεια
αεροψεκασµών για την κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών µε την µέθοδο της
̟ρονυµφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο ε̟όµενο στάδιο της
αξιολόγησης των τεχνικών ̟ροσφορών µε τις εταιρείες:
- «∆ηµήτριος Πρέντζας (δ.τ. Air 1)» και
- «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 279
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συγκρότηση α) Ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των
διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης και β) Ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης
ενστάσεων και ̟ροσφυγών, για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4239/14-3-2014
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Συγκροτεί τις ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ές για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σε εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007),
τα µέλη των ο̟οίων ̟ροέκυψαν α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, ̟ου διενεργήθηκε στις 13-32014, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ως εξής:
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Α. Ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των ανοιχτών ή κλειστών
διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης για ̟ροµήθειες ή εκτέλεση
εργασιών ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ου σχετίζονται µε αρµοδιότητες ασκούµενες δια
της ∆ιευθύνσεως Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας, σύµφωνα µε το άρθρο 186 τοµέας Β του Ν.3852/10 και η σχετική
ή σχετικές γνωµοδοτήσεις ̟ρος το α̟οφασίζον όργανο, α̟οτελούµενη α̟ό τους
̟αρακάτω υ̟αλλήλους:
1. Μάδη Αθηνά του κλάδου ΠΕ - Γεωτεχνικών µε βαθµό Γ’, υ̟άλληλος της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας (τµήµα Αγρ. Οικ. Θήβας),
µε ανα̟ληρωτή τον Τσιάτα Θωµά του κλάδου ΠΕ - Γεωτεχνικών µε βαθµό Β’,
υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας
(τµήµα Αγρ. Οικ. Θήβας).
2. Σαφίκος Ιωάννης του κλάδου ΠΕ - Γεωτεχνικών µε βαθµό Β’, υ̟άλληλος της
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας (τµήµα Φυτικής &
Ζωικής Παραγωγής), µε ανα̟ληρωτή τον Σταθιά Παναγιώτη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών µε βαθµό Γ’, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας (τµήµα Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου).
3. Καραµ̟έτσος Νικόλαος του κλάδου ∆Ε – ∆/κών Γραµ. µε βαθµό Β’, υ̟άλληλος
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας (τµήµα
Κτηνιατρικής), µε ανα̟ληρωτή τον Μ̟ολτέτσο Αντώνιο του κλάδου ∆Ε –
Πληροφορικής µε βαθµό Β’, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας (τµήµα Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου).
Η εν λόγω ε̟ιτρο̟ή είναι αρµόδια και για τους σχετικούς ̟ρόχειρους
διαγωνισµούς.
Η διάρκεια της ανωτέρω ε̟ιτρο̟ής ορίζεται για (1) έτος µε έναρξη την 15/04/2014
και λήξη την 14/04/2015.
Με ευθύνη του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας θα ειδο̟οιηθούν αµελλητί για την ε̟ιλογή τους τα
ανωτέρω τακτικά και ανα̟ληρωµατικά µέλη.
Β. 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 Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και
υ̟οβάλλονται κατά διαγωνισµών ή διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης ̟ου σχετίζονται
µε αρµοδιότητες ασκούµενες δια της ∆ιευθύνσεως Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σύµφωνα µε το άρθρο 186
τοµέας Β του Ν.3852/10 και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις ̟ρος το α̟οφασίζον
όργανο, α̟οτελούµενη α̟ό τους ̟αρακάτω υ̟αλλήλους:
1. Καλ̟ούζος Γεώργιος του κλάδου ΠΕ - Γεωτεχνικών µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλος της
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας (τµήµα
Κτηνιατρικής), µε ανα̟ληρωτή τον Τσιφή Γεώργιο του κλάδου ΠΕ - Γεωτεχνικών µε
βαθµό Β΄, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Βοιωτίας (τµήµα Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου).

8

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ7ΛΗ-70Υ

2. Μ̟ουρδούκης Ανδρέας του κλάδου ΤΕ – Ιχθυοκοµίας - Αλιείας µε βαθµό ∆΄,
υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας
(τµήµα Αλιείας), µε ανα̟ληρωτή τον Τάγγα Ιωάννη του κλάδου ΤΕ – Το̟ογράφος –
Μηχ/κός µε βαθµό Β΄, υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Βοιωτίας (τµήµα Το̟ογραφίας, Ε̟οικισµού & Αναδασµού).
3. Τσώνη Παρασκευή του κλάδου ∆Ε – ∆/κών - Λογιστ. µε βαθµό ΣΤ΄, υ̟άλληλος
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας (τµήµα Φυτικής
& Ζωικής Παραγωγής), µε ανα̟ληρώτρια την Γεωργίου Μαρία του κλάδου ∆Ε –
Πληροφορικής µε βαθµό Γ΄ υ̟άλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας (τµήµα Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου).
Η εν λόγω ε̟ιτρο̟ή είναι αρµόδια και για τους σχετικούς ̟ρόχειρους
διαγωνισµούς.
Η διάρκεια της ανωτέρω ε̟ιτρο̟ής ορίζεται για (1) έτος µε έναρξη την 15/04/2014
και λήξη την 14/04/2015.
Με ευθύνη του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας θα ειδο̟οιηθούν αµελλητί για την ε̟ιλογή τους τα
ανωτέρω τακτικά και ανα̟ληρωµατικά µέλη.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 280
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές,
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1326/17-3-2014
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
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης για αγορά, ε̟ισκευή,
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:
1) ̟οσό 701,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ 6115 αυτοκίνητο τύ̟ου SUZUKI
(έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 2094/14-03-2014),
2) ̟οσό 170,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1321, για αγορά δύο µ̟αταριών, 80ΑΗ, για το ΚΥ 3929 – µηχάνηµα έργου τύ̟ου SIM
5-NT1, διαµορφωτής γαιών (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 2093/14-03-2014),
3) ̟οσό 300,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1321, για αγορά δύο µ̟αταριών, 140ΑΗ, για το ΚΥ 3922 – µηχάνηµα έργου τύ̟ου CAT
140-G, ισο̟εδωτής γαιών (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 2092/14-03-2014).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 281
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικών 6/26-2-2014 και 7/4-3-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 6/26-2-2014 και 7/4-3-2014 ̟ρακτικά
συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 282
ΘΕΜΑ 2ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 464/2013 α̟οφάσεως της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 12797/123/2502-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Α̟ουσία του εισηγητή του θέµατος και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική
Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Την αναβολή του θέµατος για ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής,
̟ροκειµένου να ̟αρασχεθούν ̟εραιτέρω εξηγήσεις σχετικά µε το ύψος της
καθορισθείσας αµοιβής του εντολοδόχου δικηγόρου, ο ο̟οίος διορίσθηκε µε την
υ̟΄αριθµ. 464/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και σχετική αναλυτικότερη
εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 283
ΘΕΜΑ 3ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1343/2013 α̟οφάσεως της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ
25293/305/10-03-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Α̟ουσία του εισηγητή του θέµατος και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική
Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Την αναβολή του θέµατος για ̟αροχή ̟εραιτέρω διευκρινίσεων.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 284
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και καταβολή δα̟άνης µετά α̟ό δικαστική α̟όφαση, Π.Ε.
Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4108/12/21-22014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας και το υ̟΄αριθµ.
ΤΤ 23235/277/04-03-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του
̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
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Εγκρίνει την δα̟άνη – διάθεση ̟ίστωσης 1.380,00 €, ̟ροκειµένου αυτή να καταβληθεί
στην ενάγουσα εταιρεία «Χηµικά και Εκρηκτικά Προϊόντα ΕΞΤΡΑΚΟ», σε εκτέλεση
της υ̟΄αριθµ. 142/2012 τελεσίδικης α̟όφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς - Μεταβατική Έδρα Θήβας.
Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0893 του ̟ροϋ̟ολογισµού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 285
Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Περικλής Καραΐσκος,
τακτικό µέλος της ε̟ιτρο̟ής.
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης
Ανωνύµων Εταιρειών (Π.Ε. Βοιωτίας).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ
20887/254/04-03-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος και εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Ζιώγα,
ανα̟ληρωµατικό µέλος της ε̟ιτρο̟ής, να έρθει σε δια̟ραγµάτευση µε τον Πρόεδρο
του δικηγορικού συλλόγου Λιβαδειάς, ̟ροκειµένου να καθοριστεί το ελάχιστο ̟οσό
αµοιβής σε 50% του ή των ̟ροτεινόµενων δικηγόρων σε σχέση µε το αντικείµενο.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 286
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης
Ανωνύµων Εταιρειών (Π.Ε. Βοιωτίας).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 1010/21-22014 έγγραφο της ∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Βοιωτίας και το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 27999/335/1103-2014 γνωµοδοτικό σηµείωµα της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος και εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Ζιώγα,
ανα̟ληρωµατικό µέλος της ε̟ιτρο̟ής, να έρθει σε δια̟ραγµάτευση µε τον Πρόεδρο
του δικηγορικού συλλόγου Λιβαδειάς, ̟ροκειµένου να καθοριστεί το ελάχιστο ̟οσό
αµοιβής σε 50% του ή των ̟ροτεινόµενων δικηγόρων σχέση µε το αντικείµενο.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 287
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος σε υ̟όθεση λύσης
Ανωνύµων Εταιρειών (Π.Ε. Βοιωτίας).
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 1226/4-32014 έγγραφο της ∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Βοιωτίας και το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 28002/336/1103-2014 γνωµοδοτικό σηµείωµα της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του
̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος και εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Ζιώγα,
ανα̟ληρωµατικό µέλος της ε̟ιτρο̟ής, να έρθει σε δια̟ραγµάτευση µε τον Πρόεδρο
του δικηγορικού συλλόγου Λιβαδειάς, ̟ροκειµένου να καθοριστεί το ελάχιστο ̟οσό
αµοιβής σε 50% του ή των ̟ροτεινόµενων δικηγόρων σχέση µε το αντικείµενο.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 288
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (αίτηση ακυρώσεως
Γεωργίας Οικονόµου).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ
24628/286/12-03-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
∆εν διορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ε̟ί της α̟ό
14/01/2014 και µε αριθµό καταθέσεως 5/24-01-2014 αίτηση ακυρώσεως, ̟ου άσκησε
στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς η Γεωργία Οικονόµου, ̟ου έχει
̟ροσδιοριστεί να εκδικαστεί στο ∆ικαστήριο αυτό στη δικάσιµο της 19/03/2014, για
τους λόγους ̟ου αναγράφονται στο ανωτέρω έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 289
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (αίτηση ακυρώσεως “ARGO
– G ABETEE”).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ
24629/287/12-03-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο
Λιβαδειάς, κ. Ηρακλή Τσάγκα, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα
να ̟αραστεί στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της
12

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ7ΛΗ-70Υ

10/04/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό
20/10/2005 και µε αριθµό καταθέσεως 159/24-10-2005 αίτηση ακυρώσεως, ̟ου άσκησε
η ανώνυµη εταιρεία µε τη ε̟ωνυµία «ARGO – G ABETEE», συντάσσοντας υ̟όµνηµα,
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση του
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 290
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού α̟αιτήσεων κατά της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» και άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά διαταγής ̟ληρωµής
[Βάϊας Τσαµαδιά].
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ
27528/330/12-03-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
1. Να µην ασκηθεί ανακο̟ή και αίτηση αναστολής α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας», κατά της υ̟΄αριθµ. 95/2014 διαταγής ̟ληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας.
2. Κάνει δεκτό το αίτηµα για συµβιβαστική ε̟ίλυση της διαφοράς, ως διατυ̟ώθηκε
στην α̟ό 11/03/2014 αίτηση της κ. Βάϊας Τσαµαδιά [αριθµός ̟ρωτ. 29084/348/11-032014].
3. Εγκρίνει την καταβολή στην αιτούσα µόνο του κεφαλαίου [11.029,63 €] και των
εξόδων της ε̟ιταγής [600 €].
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ο ο̟οίος ζήτησε “να ̟ληρωθεί αµέσως η εργαζόµενη
την αµοιβή της σύµφωνα µε τον χρόνο ̟ου δούλεψε, και να της καταβληθούν οι νόµιµοι τόκοι”
δήλωσε, ωστόσο, ότι “δεν συµφωνεί µε τον εξώδικο συµβιβασµό, α̟ό θέση αρχών, ανεξάρτητα
µε τις διαδικασίες αυτού του είδους ̟ροσλήψεων, διότι ο ̟ροτεινόµενος συµβιβασµός εµ̟εριέχει,
στηριζόµενος στην ̟έρα ̟άσης αρχής, νόµου και ηθικής, αξιο̟οίηση – εκµετάλλευση αναγκών
του εργαζοµένου και η διαδικασία στηρίζεται στην κατάχρηση εξουσίας, ̟ου δεν µ̟ορεί µε κανέναν
τρό̟ο να νοµιµο̟οιηθεί”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 291
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού α̟αιτήσεων κατά της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» και άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά διαταγής ̟ληρωµής
[Αικατερίνης Θεοχάρη].
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ
27532/331/12-03-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
1. Να µην ασκηθεί ανακο̟ή και αίτηση αναστολής α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας», κατά της υ̟΄αριθµ. 95/2014 διαταγής ̟ληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας.
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2. Κάνει δεκτό το αίτηµα για συµβιβαστική ε̟ίλυση της διαφοράς, ως διατυ̟ώθηκε
στην α̟ό 11/03/2014 αίτηση της κ. Αικατερίνης Θεοχάρη, [αριθµός ̟ρωτ.
29087/349/11-03-2014].
3. Εγκρίνει την καταβολή στην αιτούσα µόνο του κεφαλαίου [10.951,59 €] και των
εξόδων της ε̟ιταγής [560 €].
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ο ο̟οίος ζήτησε “να ̟ληρωθεί αµέσως η εργαζόµενη
την αµοιβή της σύµφωνα µε τον χρόνο ̟ου δούλεψε, και να της καταβληθούν οι νόµιµοι τόκοι”
δήλωσε, ωστόσο, ότι “δεν συµφωνεί µε τον εξώδικο συµβιβασµό, α̟ό θέση αρχών, ανεξάρτητα
µε τις διαδικασίες αυτού του είδους ̟ροσλήψεων, διότι ο ̟ροτεινόµενος συµβιβασµός εµ̟εριέχει,
στηριζόµενος στην ̟έρα ̟άσης αρχής, νόµου και ηθικής, αξιο̟οίηση – εκµετάλλευση αναγκών
του εργαζοµένου και η διαδικασία στηρίζεται στην κατάχρηση εξουσίας, ̟ου δεν µ̟ορεί µε κανέναν
τρό̟ο να νοµιµο̟οιηθεί”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 292
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού α̟αιτήσεων κατά της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» και άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά διαταγής ̟ληρωµής
[Ευµορφίας Τσιάµη].
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ
27524/329/12-03-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
1. Να µην ασκηθεί ανακο̟ή και αίτηση αναστολής α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας», κατά της υ̟΄αριθµ. 94/2014 διαταγής ̟ληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας.
2. Κάνει δεκτό το αίτηµα για συµβιβαστική ε̟ίλυση της διαφοράς, ως διατυ̟ώθηκε
στην α̟ό 11/03/2014 αίτηση της κ. Ευµορφίας Τσιάµη, [αριθµός ̟ρωτ. 29011/350/1103-2014].
3. Εγκρίνει την καταβολή στην αιτούσα µόνο του κεφαλαίου [9.757,10 €] και των
εξόδων της ε̟ιταγής [530 €].
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ο ο̟οίος ζήτησε “να ̟ληρωθεί αµέσως η εργαζόµενη
την αµοιβή της σύµφωνα µε τον χρόνο ̟ου δούλεψε, και να της καταβληθούν οι νόµιµοι τόκοι”
δήλωσε, ωστόσο, ότι “δεν συµφωνεί µε τον εξώδικο συµβιβασµό, α̟ό θέση αρχών, ανεξάρτητα
µε τις διαδικασίες αυτού του είδους ̟ροσλήψεων, διότι ο ̟ροτεινόµενος συµβιβασµός εµ̟εριέχει,
στηριζόµενος στην ̟έρα ̟άσης αρχής, νόµου και ηθικής, αξιο̟οίηση – εκµετάλλευση αναγκών
του εργαζοµένου και η διαδικασία στηρίζεται στην κατάχρηση εξουσίας, ̟ου δεν µ̟ορεί µε κανέναν
τρό̟ο να νοµιµο̟οιηθεί”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 293
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη α̟όφασης σχετικά µε την έγκριση της 1ης Συµ̟ληρωµατικής
σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», Π.Ε. Εύβοιας, µετά την υ̟΄ αριθµ. 2/3/2014
α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν. 2218/1994.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 24422/1153/Φ.
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ΕΡΓΟΥ/11-03-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και το
υ̟΄αριθµ. ΤΤ 21377/262/25-2-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, καθώς και την υ̟΄ αριθµ. 2/3/2014 α̟όφαση της
Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν. 2218/1994, µε την ο̟οία ακυρώθηκε η αριθµ. 1281/2013
α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα
του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Στη συνέχεια, α̟άντησαν σε ερωτήµατα ̟ου τέθηκαν α̟ό τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής
οι ̟αριστάµενοι υ̟ηρεσιακοί ̟αράγοντες κ.κ. Γεώργιος Μάρκου, Προϊστάµενος της
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, Σοφία Κουδούνη, Προϊσταµένη του τµήµατος
∆οµών και Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και Παναγιώτης
Τσατσάνης, υ̟άλληλος της ίδιας ∆/νσης. Στη συζήτηση ̟αρενέβη και ο ανάδοχος του
σχετικού έργου κ. Παναγιώτης Σακελλαράκης.
Ακολούθησε η το̟οθέτηση του κ. Αναστάσιου Χρονά, ο ο̟οίος ανέφερε τα εξής:
“Η Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 α̟έρριψε την α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ως µη ε̟αρκώς
αιτιολογηµένης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η α̟ορριφθείσα α̟όφαση όφειλε να έρθει για συµ̟λήρωση
της αιτιολόγησής της στην Ο.Ε. µε εισήγηση της αρµόδιας ∆/νσης Τεχνικών Έργων. Την
σχετική διαδικασία ήταν υ̟οχρεωµένη να ακολουθήσει η ∆/νση Τεχνικών Έργων της αρµόδιας
Περιφερειακής Ενότητας, ̟ου γνώριζε την διαφορετική µας ά̟οψη, την ο̟οία µάλιστα θα έ̟ρε̟ε
να εκλαµβάνει σαν κυρίαρχη, εφόσον η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή α̟οτελεί για αυτήν την
Προϊσταµένη Αρχή. Αντί αυτής της διαδικασίας, η ∆/νση Τεχνικών Έργων, ̟ου α̟ό την αρχή
είχε διαφορετική αντίληψη, ε̟ανέφερε την ̟αλαιότερη ̟ρότασή της, ̟ου είχαµε α̟ορρίψει,
ξε̟ερνώντας την υφιστάµενη ιεραρχία ακόµη και το σκε̟τικό της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18. Κατά
την γνώµη µας, είναι ολοφάνερη η διοικητική εκτρο̟ή α̟ό ̟λευράς ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας. Ό̟ως ολοφάνερα ̟ροβληµατική είναι και η συµµετοχή του εκ̟ροσώ̟ου µας
στην Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18, στη διαµόρφωση των αρνητικών α̟οφάσεων, σε αντίθεση µε την
γνώµη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. Σε αυτή τη βάση αναθέτουµε στον Γενικό ∆ιευθυντή της
Περιφέρειας να συνεργαστεί µε την ∆/νση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας για την
διαµόρφωση αναγκαίας σωστής εισήγησης, ̟ου θα αιτιολογεί την αρνητική µας θέση στην 1η
Συµ̟ληρωµατική σύµβαση, ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του
έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς»,Π.Ε. Εύβοιας, ζητάµε την ̟ραγµατο̟οίηση Ε∆Ε για
όσα συνέβησαν γύρω α̟ό το συγκεκριµένο έργο, και τέλος να ενηµερωθεί το Περιφερειακό
Συµβούλιο και να ζητήσει εξηγήσεις α̟ό τον εκ̟ρόσω̟ό του στην Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 για
την στάση του.’’
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της ε̟ιτρο̟ής η Οικονοµική
Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου:
α) να α̟αντήσει εγγράφως η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσιών Συµβάσεων στην
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, ̟ρος την ο̟οία θα α̟οσταλεί κατε̟είγον ερώτηµα, σχετικά µε
την νοµιµότητα των έως σήµερα διενεργηθεισών διαδικασιών του έργου ή τυχόν
̟αραλείψεις ως και ε̟ί του αιτήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, για
την έγκριση της 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς»,
β) να γνωµοδοτήσει σχετικά, σε σχέση µε τα ερωτήµατα αυτά, ο Νοµικός Σύµβουλος της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 294
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη α̟όφασης για την ανάθεση του έργου: «Ανέγερση και εξο̟λισµός
̟ολιτιστικού ̟νευµατικού κέντρου Ιεράς Μητρό̟ολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας,
̟ροϋ̟ολογισµού 2.700.000,00 €, µετά την υ̟΄ αριθµ. 11/21/2013 α̟όφαση της
Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν. 2218/1994 (εξ΄αναβολής).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
29778/1425/11-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή και την υ̟΄ αριθµ. 11/21/2013 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν.
2218/1994, µε την ο̟οία ακυρώθηκε η αριθµ. 1105/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Αναθέτει το έργο: «Ανέγερση και εξο̟λισµός ̟ολιτιστικού ̟νευµατικού κέντρου Ιεράς
Μητρό̟ολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.700.000,00 €, στον ̟ρώτο
µειοδότη ̟ου είναι η εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», µε την
̟ροσφερθείσα α̟ό αυτή έκ̟τωση σαράντα δύο τοις εκατό και δώδεκα εκατοστά
(42,12%).
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ο ο̟οίος δήλωσε ότι “δεν α̟οδέχεται την εισήγηση
της υ̟ηρεσίας” και ζήτησε “το θέµα να ε̟ανέλθει µαζί µε γνωµοδότηση της Νοµικής Υ̟ηρεσίας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 295
ΘΕΜΑ 15ο: 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. 1427/12-032014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
Α) όλες τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη σχετική δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές,
συντηρήσεις και για ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟λην των δα̟ανών µε α/α
1, ύψους 6.850,00 €, για τον Εορτασµό της Εθνικής Ε̟ετείου της 25ης Μαρτίου 1821
στην Λαµία, έδρα της Π.Σ.Ε. (Σχετικό: το αριθµ. 27624/264/06-03-2014 Γραφείου
Αντι̟εριφερειάρχη), για τις ο̟οίες εγκρίνεται µόνο το ½ του ̟οσού, ήτοι 3.425 €,
̟οσό ̟ου θα διατεθεί κατά την κρίση της Π.Ε. Φθιώτιδας για τα ̟αρακάτω:
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1 - ̟ροµήθεια στεφανιών και στολισµός χώρων εκδήλωσης
- το̟οθέτηση εξέδρας και ̟ροστατευτικών κιγκλιδωµάτων
- το̟οθέτηση τέντας στην εξέδρα των ε̟ισήµων
3.425
- ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5161
- µεταφορά καρεκλών εξέδρας ε̟ισήµων
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0829
- δεξίωση ε̟ισήµων στο Περιφερειακό Κατάστηµα
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0845
- ̟ροµήθεια µοκέτας και το̟οθέτηση της στην εξέδρα των ε̟ισήµων
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1699
2 ∆α̟άνη για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών - α̟εντόµωση του ∆ιοικητηρίου
615,00
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899
3 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ε̟ί̟λων (ντέξιον) και την διαµόρφωση
2.400,00
του αρχείου στο ιδιόκτητο κτήριο της Π.Σ.Ε στην ̟εριοχή Βαρδάτες
Λαµίας.
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1711
4 ∆α̟άνη για την µεταφορά αρχείων των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε.
2.400,00
Φθιώτιδας στον χώρο του ιδιόκτητου κτηρίου της Π.Σ.Ε στην ̟εριοχή
Βαρδάτες Λαµίας.
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0829
5 ∆α̟άνες για την α̟οζηµίωση ιατρών ∆ευτεροβάθµιας Ιατρικής
Ε̟ιτρο̟ής (∆.Ι.Ε.) Ν. Φθιώτιδας για το Α΄και Β΄ τρίµηνο 2014
4.500,00
(Σχετικό: το αριθµ. 25256/3373/28-02-2014 έγγραφο της ∆/νσης
Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών εισερχόµενο στην ∆/νση Οικονοµικού
µε το αρ. ̟ρωτ. 1349/11-03-2014)
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0515
6 ∆α̟άνη για την συντήρηση – υ̟οστήριξη ̟ρογράµµατος
2.841.30
Μισθοδοσίας ̟ροσω̟ικού της ∆/νσης Πρωτ/θµιας Εκ̟αίδευσης
Φθ/δας (staff 5)
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0871
7 ∆α̟άνες για τις µετακινήσεις εκτός έδρας (οδοι̟ορικά) όλων των 150.000,00
υ̟αλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0711
8 ∆α̟άνες για την αντιµισθία των Αιρετών της Π.Σ.Ε
200.000,00
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0229
Β) την ̟ληρωµή δα̟άνης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, ως κατωτέρω:
1

Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση
ελαστικών στο υ̟΄ αριθµ. ΚΗΙ 4294 ε̟ιβατηγού αυτοκινήτου της
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321

800,00
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2

Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών (ε̟ισκευή ελαστικών)
µηχανηµάτων και ε̟ιβατηγών αυτοκινήτων ΚΗΙ 2784, ΚΗΗ 2712,
ΚΗΙ 5926, ΜΕ 5593, ΚΗΙ 4298, ΚΥ 9818 και ΜΕ 91712, της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861
3 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών (ε̟ισκευή ελαστικών)
µηχανηµάτων και ε̟ιβατηγών αυτοκινήτων ΚΗΙ 1352, ΚΗΗ 2787,
ΜΕ 109801, ΜΕ 5588, ΜΕ5592 και ΜΕ 5594, της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861
4 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών (ε̟ισκευή ελαστικών)
του µηχανήµατος ΜΕ 91712, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861
5 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών
(βιοµηχανικά είδη) για τις ανάγκες των µηχανηµάτων και
οχηµάτων, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
6 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών (̟λαϊνό
τζάµι µηχανήµατος) του ΜΕ 5571, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
7 Έγκριση ̟ληρωµής δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών του
ΜΕ 104058 µηχανήµατος, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
8 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το
ΖΚΖ 8068 ε̟ιβατηγού αυτοκινήτου, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
9 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών (µηχανουργείο)
για τα µηχανήµατα και οχήµατα ΚΗΙ 1353, ΚΗΗ 2784, ΜΕ 5576,
ΜΕ 104058 και ΜΕ 5594, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861
10 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών
(µηχανουργείο) για τα µηχανήµατα και οχήµατα ΚΗΙ 1353, ΚΗΗ
2784, ΜΕ 5576, ΜΕ 104058 και ΜΕ 5594, της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
11 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών (φίλτρα
̟ετρελαίου, φίλτρα λαδιού και φίλτρα αέρος) για το σύνολο των
µηχανηµάτων και οχηµάτων, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
12 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών για την ̟λατφόρµα

660,00

984,00

700,00

470,00

80,00

400,00

95,00

470,00

930,00

790,00
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ΚΗΙ 5926, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το
µηχάνηµα ΜΕ 5572, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για τις ανάγκες του υ̟ηρεσιακού
(αυτοκίνητο Περιφερειάρχη) ΚΗΗ 2721
(φίλτρα λαδιού, καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων ̟λύσιµο και
συντήρηση).
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321, ΚΑΕ 0861, ΚΑΕ 1511
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για τις ανάγκες του υ̟ηρεσιακού
(αυτοκίνητο Αντι̟εριφερειάρχη κ. Στάικου) ΚΗΗ 2717
(̟ροµήθεια ανταλλακτικών, λι̟αντικά, ̟λύσιµο και συντήρηση)
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321, ΚΑΕ 0861, ΚΑΕ 1511
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την υ̟οστήριξη λογισµικού της ∆/νσης
Οικονοµικού της Π.Σ.Ε α̟ό την O.T.S.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0869
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την α̟οζηµίωση µελών συλλογικών
οργάνων (Β΄ τρίµηνο 2014).
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0515
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια λαµ̟τήρων φωτισµού
για τις ανάγκες του κτιρίου της ∆/νσης Πρωτ/θµιας Εκ̟αίδευσης
Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1311
Την ̟ληρωµής δα̟άνης για την ̟ληρωµή ε̟ιδόµατος ενοικίου σε
γονέα µαθητή κ. Κυριακή Παναγιώτη για το χρονικό διάστηµα α̟ό
Σε̟τέµβριο-∆εκέµβριο 2013 (4 µήνες)
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0821

892,00

984,00

276,00

300,00

6.027,00

5.400,00

249,00

340,00

Αναφορικά µε τις δα̟άνες για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου (Α. α/α 1) οι κ.κ.
Περικλής Καραΐσκος και Αναστάσιος Χρονάς ζήτησαν ̟εριορισµό της δα̟άνης, αίτηµα
̟ου οµόφωνα έγινε δεκτό και α̟ό τα υ̟όλοι̟α µέλη. Ο κ. Χρονάς, συγκεκριµένα,
ζήτησε “την εξέδρα να την φτιάξει ο δήµος, ̟ου έχει δυνατότητα και τεχνογνωσία, το ίδιο και τα
̟ροστατευτικά κιγκλιδώµατα, και να µην το̟οθετηθούν καρέκλες και µοκέτα για τους ε̟ισήµους”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 296
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Α̟οκατάσταση
τµηµάτων οδοστρώµατος της υ̟΄αριθµ. 11 Ε̟αρχιακής Οδού Π.Ε. Φωκίδας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
24288/1357/27-02-2014 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:
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α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση τµηµάτων οδοστρώµατος της
υ̟΄αριθµ. 11 Ε̟αρχιακής Οδού Π.Ε. Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε
Φ.Π.Α., µε ανοικτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή ̟ου θα
διενεργήσει την διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού και την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 297
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «∆ιευθέτηση
άνω ρου Βοιωτικού Κηφισσού Ν.Α. Βοιωτίας ‘’Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών εργασιών
στον ̟οταµό Κηφισσό’’», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 490.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 5857/26-022014 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 οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «∆ιευθέτηση άνω ρου Βοιωτικού Κηφισσού Ν.Α.
Βοιωτίας ‘’Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών εργασιών στον ̟οταµό Κηφισσό’’», Π.Ε.
Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 490.000,00 € µε Φ.Π.Α., 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.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 298
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Εκτέλεση
αντι̟ληµµυρικών εργασιών σε ρέµατα της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 975.000,00
€ µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 719/27-02-2014
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 οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών εργασιών σε ρέµατα της
Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 975.000,00 € µε Φ.Π.Α., 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.
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 299
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής
δηµο̟ρασίας του έργου: «Καθαρισµός ̟οταµού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος –
Πουρνάτι – Μό̟λια – Προσφυλιάτικα και Γεροδήµος», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
24.600,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
25135/1405/28-2-2014 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 τα υ̟΄αριθµ. 1/19-2-2014 και 2/28-2-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής
διαγωνισµού του έργου: «Καθαρισµός ̟οταµού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος –
Πουρνάτι – Μό̟λια – Προσφυλιάτικα και Γεροδήµος», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
24.600,00 € 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 της ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του έργου στην Ε.∆.Ε.
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ ΕΡ/ΓΟΣ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τριάντα έξι τοις εκατό
(36,00%).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 300
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής
δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε.
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
25179/1417/28-2-2014 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 τα υ̟΄αριθµ. 1/21-2-2014 και 2/28-2-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε.
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € 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 της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην Ε.∆.Ε.
«ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΥΧΑΣ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση δέκα τοις εκατό (10,00%).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 301
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «Κατασκευή
̟εζοδροµίων στο νέο ∆ηµ. Σχολείο Τ.Κ. Αχινού ∆ήµου Στυλίδας», Π.Ε. Φθιώτιδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
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23378/1271/25-02-2014 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 κατά ̟λειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Κατασκευή ̟εζοδροµίων στο νέο ∆ηµ. Σχολείο Τ.Κ.
Αχινού ∆ήµου Στυλίδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α., µε
̟ρόχειρο διαγωνισµό,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα
διενεργήσει τον ̟ρόχειρο διαγωνισµό.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “εµ̟εριέχει και δηµοτικό
έργο”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 302
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Α̟οκατάσταση
ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος ε̟ί της ̟αλαιάς Ε.Ο. α̟ό φράγµα Μόρνου έως
Ευ̟άλιο», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 190.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
24286/1356/27-02-2014 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: «Α̟οκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος ε̟ί
της ̟αλαιάς Ε.Ο. α̟ό φράγµα Μόρνου έως Ευ̟άλιο», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
190.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοικτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή ̟ου θα
διενεργήσει την διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού και την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 303
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟αράτασης σύµβασης για την καθαριότητα των κτιρίων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1183/28-2-2014
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 κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την ̟αράταση της σύµβασης καθαριότητας των κτιρίων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο µήνες α̟ό 5/4/2014 έως 4/6/2014 µε
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την εταιρεία, «Νικόλαος Σ̟υριάδης και ΣΙΑ Ο.Ε.», σύµφωνα µε την α̟ό 5/4/2013
σύµβαση, διάρκειας ενός έτους (Α∆Α: ΒΕΛΗ7ΛΗ-92Θ) ̟ου υ̟άρχει µεταξύ της
συγκεκριµένης εταιρείας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι ̟ρόκειται για εργολαβία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 304
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δα̟ανών µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 1103/0503-2014 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
Εγκρίνει την δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 85.000,00 €, για κάλυψη δα̟ανών µεταφοράς
µαθητών µε ειδικά µαθητικά δελτία και ε̟ιδόµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ
20041/11-6-2013. Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 073 ΚΑΕ 0821 (∆α̟άνες
Μεταφοράς Μαθητών).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 305
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής
δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος της
̟αλαιάς Ε.Ο. α̟ό ̟ροφράγµα Μόρνου – διασταύρωση Αβόρου – φράγµα Μόρνου»,
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 26716/1504/503-2014 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 τα υ̟΄αριθµ. 1/24-2-2014 και 2/5-3-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος της
̟αλαιάς Ε.Ο. α̟ό ̟ροφράγµα Μόρνου – διασταύρωση Αβόρου – φράγµα Μόρνου»,
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00 € 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 της ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του έργου στην
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση
̟έντε τοις εκατό (5,00%).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 306
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟ανών µεταφοράς µαθητών
οικονοµικών ετών 2014-2015 της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1220/5-03-2014
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
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ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δέσµευση ̟ίστωσης και την ̟ληρωµή δα̟ανών µεταφοράς µαθητών της
Π.Ε. Φθιώτιδας, οικονοµικών ετών 2014-2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.588.500,00
€, ως εξής:
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.228.500,00 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΟ
ΜΑΘΗΤΙΚΟ
∆ΕΛΤΙΟ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014
ΣΥΝΟΛΟ

946.000,00 €

------------

------------

946.000,00 €

----------------------------946.000,00€

232.500,00 €
----------------232.500,00€

-----------50.000,00€
50.000,00€

232.500,00 €
50.000,00 €
1.228.500,00

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 360.000,00 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΟ
ΜΑΘΗΤΙΚΟ
∆ΕΛΤΙΟ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ
2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015
ΣΥΝΟΛΟ

-------------------------------------------

310.000,00 €
---------------310.000,00 €

---------------50.000,00 €
50.000,00 €

310.000,00 €
50.000,00 €
360.000,00€

Η κατανοµή της συγκεκριµένης δέσµευσης ̟ου αφορά την δα̟άνη µεταφοράς µαθητών
στην Π.Ε. Φθιώτιδας για τα οικονοµικά έτη 2014-2015 συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού
1.558.500,00 € έχει, ως εξής:
- Για το οικονοµικό έτος 2014 συνολικό ̟οσό 1.228.500,00 ΕΥΡΩ.
- Για το οικονοµικό έτος 2015 συνολικό ̟οσό 360.000,00 ΕΥΡΩ.
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός
Φορέας 01073 ΚΑΕ 0821.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 307
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα», Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 404/6-3-2014
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
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α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου
Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.,
µε ανοικτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος.
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει
την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 308
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη
κατασκευής υ̟όγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Λιανοκλαδίου»,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 26283/1502/503-2014 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
Την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθεί στην ε̟ιτρο̟ή αναλυτική
ενηµέρωση σχετικά µε το τι ̟ροβλέ̟ει η σχετική µελέτη.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 309
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την οικονοµική συµµετοχή της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην συνδιοργάνωση δράσεων ̟ολιτιστικού
̟εριεχοµένου µε το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1249/06-032014 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 – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 50.000,00 €, για την οικονοµική
συµµετοχή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην συνδιοργάνωση δράσεων
̟ολιτισµικού ̟εριεχοµένου σε όλη την ε̟ικράτεια της Περιφέρειας ̟ου θα οργανωθούν
α̟ό το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., σύµφωνα µε την αριθ. 40/2014 α̟όφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01071 ΚΑΕ 9779.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, γνωρίζοντας την κατάσταση
υ̟οχρηµατοδότησης αυτού του φορέα, αλλά και τις ̟εριορισµένες δυνατότητες του
δήµου.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 310
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου:
«Α̟οκατάσταση βλαβών στο τµήµα του οδικού δικτύου Στένωµα – ∆οµιανοί, Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 416/06-03-2014
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:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στο τµήµα του οδικού
δικτύου Στένωµα – ∆οµιανοί, Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 µε Φ.Π.Α. µε
̟ρόχειρο διαγωνισµό,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος.
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει
τον διαγωνισµό.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 311
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ̟ρακτικών 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. 1250/6-3-2014
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Κατά τη συνεδρίαση τέθηκαν, ε̟ίσης,
υ̟όψη της ε̟ιτρο̟ής: α) το υ̟΄αριθµ. 1436/12-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης
Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την εταιρεία «GENESIS ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ –
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε», µε το ο̟οίο η εν λόγω εταιρεία ενηµερώθηκε για
την ̟αρούσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, στην ο̟οία µ̟ορούσε να
̟αραβρεθεί, ̟ροκειµένου να ανα̟τύξει τις α̟όψεις της και β) η α̟ό 13-3-2014
α̟αντητική ε̟ιστολή της εταιρείας.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Α. Εγκρίνει:
1. τα υ̟΄αριθµ. 1/25-2-2014 και 2/5-3-2014 ̟ρακτικά 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
αφορούν στην α̟οσφράγιση των φακέλων ̟ροσφορών των διαγωνιζοµένων και στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής τους,
2. την συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών και
οικονοµικών ̟ροσφορών µε τους ̟αρακάτω υ̟οψηφίους ̟ροµηθευτές, ̟ου κατέθεσαν
̟λήρη δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης:
α) την εταιρεία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ∆. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε διακριτικό τίτλο
‘’ΓΡΑΜΜΗ COM’’,
β) τον υ̟οψήφιο ̟ροµηθευτή «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ»,
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γ) τον υ̟οψήφιο ̟ροµηθευτή «ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ».
Β. ∆εν α̟οδέχεται την εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής ̟ου υ̟έβαλε η υ̟οψήφια
̟ροµηθεύτρια εταιρεία «GENESIS ADVERTISING ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –
ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε», σύµφωνα µε το ̟ρακτικό 2 της Ε̟ιτρο̟ής του διαγωνισµού και το
αριθµ. 1152/27-2-2014 α̟αντητικό έγγραφο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Μαδρίτη,
και κατ΄ ε̟έκταση την α̟οκλείει α̟ό τα ε̟όµενα στάδια του διαγωνισµού.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 312
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014»,
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
27387/1634/06-03-2014 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
1. Εγκρίνει:
α) τα υ̟΄αριθµ. 1/19-2-2014 και 2/26-2-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για
την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014»,
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τα ο̟οία ο
διαγωνισµός κατέστη άγονος, διότι καµία ̟ροσφορά δεν κατατέθηκε,
β) τη συνέχιση του διαγωνισµού µε τη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης µε χρονικό
ορίζοντα ολοκλήρωσής της την 31-08-2014.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 313
ΘΕΜΑ 33ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (̟ροσφυγή της ανώνυµης
εταιρείας µε την ε̟ωνυµία ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 863/5-3-2014
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
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο
Λιβαδειάς, κ. Ιωάννη Κόλλια (οδ. Ελ. Βενιζέλου 31–Τ.Κ. 32100), στον ο̟οίο χορηγείται
η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 10-04-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου
να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΚΑΜΠΕΡΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», κατά του Μικτού κλιµακίου ελέγχου
Λιβαδειάς, ̟ου αφορά αφαίρεση άδειας και ̟ινακίδων κυκλοφορίας, συντάσσοντας
υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά
την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων
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της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 314
ΘΕΜΑ 34ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακυρώσεως του Χρήστου Ξενάκη).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 940/5-3-2014
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
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο
Θηβών κ. Μιχάλη Λύγγο, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να
̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 21-10-2014 ή σε κάθε µετ’
αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να συζητηθεί η α̟ό 20-12-2012 και µε αριθµό
καταθέσεως 593/21-12-2012 αίτηση ακυρώσεως, ̟ου άσκησε (µεταξύ άλλων) ο Χρήστος
Ξενάκης του Αλεξάνδρου και κατά του ∆ιευθυντή της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Βοιωτίας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και
γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των
υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 315
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 814/7-3-2014
και 854/10-3-2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 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.
Ευρυτανίας, ως εξής:
α/α

Τίτλος Έργου

Ανάδοχος

1

11η εντολή ̟ληρωµής του έργου
«Οδός ∆οµνίστα-Ροσκά-Πάντα
Βρέχει όρια Ν.Α. Ευρυτανίας»
Κ.Α.Ε. 9453

ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

49.970,56€

ΣΑΙΝΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

69.094,93€

2

8η εντολή ̟ληρωµής του έργου
«Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση
δρόµου Βραγγιανά- Έλατος – όρια
Ν. Καρδίτσας»
Κ.Α.Ε. 9479

Ποσό σε €
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 316
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δα̟άνης για τον εορτασµό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου
1821, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Γ.Α. 218/7-32014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή,
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη δα̟άνη, ύψους 2.000 €, αντί της ̟ροτεινόµενης 2.900 €, για τον εορτασµό
της Εθνικής Ε̟ετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, ̟οσό ̟ου
θα διατεθεί κατά την κρίση της Π.Ε. Φωκίδας για τα ̟αρακάτω:
- Ηχητική κάλυψη
- Στεφάνια-λουλούδια
- Γλυκά-̟οτά-αναψυκτικά
H ανωτέρω δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό του 2014, στον ο̟οίο υ̟άρχει
εγγεγραµµένη ̟ίστωση (Φορέας 073 ΚΑΕ 5161 - δα̟άνες Εθνικού Χαρακτήρα).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 317
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 3ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1286/10-3-2014
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς κατέθεσε στην
ε̟ιτρο̟ή α̟όσ̟ασµα σχεδίου νόµου ̟ου τρο̟ο̟οιεί την ̟αρ. 10 του άρθρου 268 του ν.
3852/2010, ό̟ως ισχύει σήµερα, και έθεσε ζήτηµα σχετικά µε το ότι οι υ̟ηρεσίες
όφειλαν να ενηµερώσουν σχετικά την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή. Στη συνέχεια, δήλωσε ότι
“η εν λόγω τρο̟ο̟οίηση κρίνεται α̟αραίτητη, λόγω: 1. αυξοµειώσεων ΚΑΕ, 2. αύξηση του
̟ροϋ̟ολογισµού κατά 500 €, τα ο̟οία αφορούν έσοδα για την κάλυψη αναδροµικών δα̟ανών
µισθοδοσίας, 3. αύξηση του ̟ροϋ̟ολογισµού κατά 18.738,30 €, τα ο̟οία αφορούν ε̟ιχορήγηση
α̟ό το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος των ∆ηµοσίων
Ε̟ενδύσεων…συνολικού ύψους 19.238,30 €. Είναι φανερό ̟ως η τρο̟ο̟οίηση αυτή αφορά κύρια
την µεταφορά ̟οσών α̟ό κωδικό σε κωδικό, για να κλείσουν τρύ̟ες…Αυτό δεν είναι κλασική
µορφή µίζερης διαχείρισης ̟ου στην ουσία τον ̟ρογραµµατισµό και καθυστερεί τα έργα για
άγνωστο χρόνο”.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την
Τρο̟ο̟οίηση Προϋ̟ολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση και τους συνηµµένους ̟ίνακες της ∆/νσης
Οικονοµικού Π.Σ.Ε..
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο.
3η
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ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για την συνδιοργάνωση µε την
“Ναυταθλητική Ένωση Λαµίας” του α’ γύρου της α’ φάσης του ̟ρωταθλήµατος Α2
ανδρών υδατοσφαίρισης.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1288/10-3-2014
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
Την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να ε̟ανεισαχθεί µε νέα αιτιολογηµένη
εισήγηση και µετά την ̟ροσκόµιση στην ε̟ιτρο̟ή των α̟αιτούµενων εγγράφων και
στοιχείων (καταστατικό της Ναυταθλητικής Ένωσης Λαµίας) και γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβούλου.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 319
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση α̟ευθείας ανάθεσης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, Π.Ε.
Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
27300/1632/11-3-2014 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 την α̟ευθείας ανάθεση του δροµολογίου µε κωδικό 549, Κοτσικιά – Νέος
Πύργος και ε̟ιστροφή, στον ∆ηµήτριο Κοντογιάννη, κάτοικο Ιστιαίας, ιδιοκτήτη του
ΤΑΕ 2623, µε ηµερήσιο κόστος 109,00 € χωρίς Φ.Π.Α., για τη µεταφορά του µαθητή
Αθανασίου Ανδρέου, κατοίκου Κοτσικιάς, στο Ειδικό σχολείο Νέου Πύργου.
Η συνολική δα̟άνη της ως άνω σύµβασης, λαµβανοµένου υ̟όψη του συνόλου των
ηµερών λειτουργίας του σχολείου και συγκεκριµένα α̟ό 27-2-2014 και µέχρι 30-6-2014,
(65) µέρες, ανέρχεται το ̟οσό των 8.006,05 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821.
Η ως άνω δα̟άνη θα ̟εριοριστεί στο ̟οσό ̟ου αναλογεί α̟ό την ηµεροµηνία
υ̟ογραφής της σύµβασης.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 320
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση
εκτέλεσης του έργου: «Το̟οθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 874/10-3-2014
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 οµόφωνα
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1. Εγκρίνει:
α) την διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εκτέλεσης του
έργου: «Το̟οθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.,
β) τα συµβατικά τεύχη του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του σχετικού έργου,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχή ̟ου θα
διενεργήσει τον ̟ρόχειρο διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου του θέµατος.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 321
ΘΕΜΑ 41ο: Μίσθωση οικηµάτων για τη στέγαση της ∆ιεύθυνσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης
Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Γ.Α. 220/10-32014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή,
καθώς και το υ̟’ αριθµ. Ν.1.1/765/10-3-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Α/θµιας
Εκ̟αίδευσης Π.Ε. Φωκίδας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Στη συνέχεια, ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε ενηµέρωση σχετικά “µε το τι έχει
γίνει στους τρεις µήνες ̟ου ̟έρασαν, ̟ού βρίσκεται η διαδικασία ενοικίασης νέων κτιρίων και
̟όσος χρόνος χρειάζεται ακόµη για να γίνει η µετεγκατάσταση της ∆ιεύθυνσης Α/θµιας
Εκ̟αίδευσης”. Ο κ. Γεώργιος Ζιώγας ̟ρότεινε η εν λόγω ∆ιεύθυνση να µεταφερθεί στο
κτίριο, ό̟ου στεγάζονται οι υ̟ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση, και λαµβάνοντας υ̟όψη την αδυναµία άµεσης
µετεγκατάστασης της ∆ιεύθυνσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης Π.Ε. Φωκίδας, για τους λόγους
̟ου αναλυτικά αναγράφονται στο ανωτέρω έγγραφό της, και τους ο̟οίους
ε̟ικαλέστηκε και ο κ. Νικόλαος Μ̟έτσιος, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την νέα µίσθωση των οικηµάτων ιδιοκτησίας Γεωργίου Κατσίµ̟ρα,
ε̟ιφανείας 270 τ.µ και Ασηµίνας Κατσίµ̟ρα, ε̟ιφανείας 200 τ.µ. στην Άµφισσα, για
την στέγαση της ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης Π.Ε. Φωκίδας, για ε̟ι̟λέον διάστηµα
τριών µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.∆. 242/96, για λόγους
κατε̟είγοντος α̟ό 1-4-2014 µέχρι και 30-6-2014 µε τα ίδια µειωµένα µισθώµατα
(727,20€ και 529,20€ αντίστοιχα), τα ο̟οία είχαν µειωθεί, ό̟ως όλα τα µισθώµατα,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υ̟ουργείου Οικονοµικών.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 322
ΘΕΜΑ 42ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 95/29-01-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί κατακύρωσης του α̟οτελέσµατος του
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών α̟ό τις ̟ρόσφατες ̟ληµµύρες στο
Νοµό Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
22873/1210/24-2-2014 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
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α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 95/29-01-2014 α̟όφασή της, µε την ο̟οία κατακυρώθηκε το
α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση ζηµιών α̟ό τις ̟ρόσφατες
̟ληµµύρες στο Νοµό Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α. στην
εταιρεία ‘’ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ”, διότι, εκ ̟αραδροµής, στο α̟ό 17-1-2014 ̟ρακτικό της
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του ̟αρα̟άνω έργου και στο υ̟΄αριθµ. 6422/243/23-1-2014
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, αναγράφηκε ως µειοδότης η
εταιρεία ‘’ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ‘’ αντί της εταιρείας “ΓΕΩ∆ΟΜΗ ΑΤΕ’’, ̟ου είναι το
ορθό.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική
ε̟ιχείρηση «ΓΕΩ∆ΟΜΗ Α.Τ.Ε.» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα ε̟τά τοις εκατό
(47,00%).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 323
ΘΕΜΑ 43ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακυρώσεως της Ιωάννας Νικολάου).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1140/10-3-2014
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
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο
Αθηνών, κ. Παναγιώτη Γεωργίου (οδ. Τοµ̟άζη 71- Πειραιάς – Τ.Κ. 18537), στον ο̟οίο
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο
Πειραιά, στη δικάσιµο της 31-3-2015 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να
συζητηθεί η αίτηση ακυρώσεως της Ιωάννας Νικολάου του Αριστείδη, κατοίκου Νέας
Ερυθραίας Αττικής κατά της ∆/νσης Ανά̟τυξης της Π.Ε. Βοιωτίας (̟ρώην
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας), συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για
την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 324
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «∆ιαµόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού
Προσκυνήµατος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού
Πολιτισµού», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.200.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
29780/1426/Φ.Έργου/11-3-2014 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 κατά ̟λειοψηφία
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1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «∆ιαµόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήµατος
Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισµού», Π.Ε. Εύβοιας,
̟ροϋ̟ολογισµού 1.200.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει
την δηµο̟ρασία.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “αφορά εκκλησιαστική
̟εριουσία, ̟ου είναι ήδη αντικείµενο αξιο̟οίησης α̟ό την εκκλησία”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 325
ΘΕΜΑ 45ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας
Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους 2014-2015.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
29744/1741/11-3-2014 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
Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας
Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους 2014-2015, τα µέλη των ο̟οίων ̟ροέκυψαν α̟ό δηµόσια
κλήρωση, σύµφωνα µε το α̟ό 06-03-2014 ̟ρακτικό δηµόσιας κλήρωσης, ως εξής:
1. Παύλοβιτς Αντωνία, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, µε ανα̟ληρωτή τον Μαστρογιάννη
Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Γεολόγων.
2. Βαγγελάκο Αλέξανδρο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, µε ανα̟ληρωτή τον
Κυ̟αρισσό̟ουλο Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
3. Καµαγιάννη Στεφανία, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών, µε ανα̟ληρωτή τον
Κάτσικα Κωνσταντίνο, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών.
Γραµµατέας της ανωτέρω Ε̟ιτρο̟ής ορίζεται η Παρασκευο̟ούλου ∆ήµητρα, κλάδου
ΤΕ Πληροφορικής, µε ανα̟ληρώτρια την Αντωνίου Ευαγγελία, κλάδου ∆Ε
Πληροφορικής.
Έργο της ανωτέρω ε̟ιτρο̟ής θα είναι η διεκ̟εραίωση του συγκεκριµένου διαγωνισµού.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 326
ΘΕΜΑ 46ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του
Π.∆.118/07 και ̟ροσφυγών του άρθρου 3 ̟αραγρ.2 του ν.2522/1997, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
29746/1742/11-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
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̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του
Π.∆.118/07 και ̟ροσφυγών του άρθρου 3 ̟αραγρ. 2 του ν.2522/1997, για τις ανάγκες
των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, τα µέλη των ο̟οίων ̟ροέκυψαν α̟ό δηµόσια
κλήρωση, σύµφωνα µε το α̟ό 10-03-2014 ̟ρακτικό δηµόσιας κλήρωσης, ως εξής:
1. Βασιλείου Ελένη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κων, µε ανα̟ληρωτή τον Κηλίφη
Εµµανουήλ, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κων.
2. Γιαννουλάκου Αγγελική, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε ανα̟ληρώτρια
την Φραντζεσκάκη Μαρία, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού.
3. Πολιού Μαριάνθη, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε ανα̟ληρώτρια την
Ζαραφωνίτη Σοφία-Ειρήνη, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού.
Γραµµατέας της ανωτέρω Ε̟ιτρο̟ής ορίζεται η Χατζη̟ροδρόµου Μαρία, κλάδου ∆Ε
∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε ανα̟ληρώτρια την Αντωνίου Ευαγγελία, κλάδου ∆Ε
Πληροφορικής.
Η διάρκεια της ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ής είναι ετήσια, µε έναρξη την ηµεροµηνία της
α̟όφασης συγκρότησή της.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 327
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Φθιώτιδας (εξ΄αναβολής).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1367/12-3-2014
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 κατά ̟λειοψηφία
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

Τίτλος έργου

Προµηθευτής

Ποσό

1

1η εντολή
«Ολοκλήρωση
εργασιών
κατασκευής
υδροµάστευσης στο
τ.κ. Κα̟νοχωρίου»
1η εντολή
«Κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης στη
Ε.Ο. Λαµίας Καρ̟ενησίου στο

ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

7.000,00

Κ.Α.Ε
.
9459

Γεώργιος
Προβό̟ουλος

23.980,70

9771

2

Παρατηρήσεις
Α̟οφ. ΟΕ
1046/13
Ποσό σύµβασης
7.000 €

Α̟οφ. ΟΕ
1218/13
Ποσό σύµβασης
24.000 €
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∆.∆. Πτελέας»
3

4

5

6

7

Πολιτιστικές
εκδηλώσεις
(συνδιοργάνωση
για την διεξαγωγή
τουρνουά µ̟άσκετ
µε συµµετοχή
ακαδηµιών έτους
2013)
Πολιτιστικές
εκδηλώσεις
(συνδιοργάνωση
για την διεξαγωγή
της τελικής φάσης
των αγώνων
υδατοσφαίρισης Α2
Εθνικής
κατηγορίας
ανδρών έτους 2013)
Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό
φορείς της
Ευρω̟αϊκής
Ένωσης (̟ρόσληψη
εξωτερικού
συνεργάτη στα
̟λαίσια του
̟ρογράµµατος
LIFE µε τίτλο
«χρώµιο στο
υ̟όγειο υδάτινο
σύστηµα της
λεκάνης του
Ασω̟ού:
τεχνολογίες και
µέτρα
α̟οκατάστασης»
∆ράσεις
τουριστικής
̟ροβολής ΠΣΕ
(διαφηµιστική
̟ροβολή της
έκθεσης Philoxenia
2013)
3η εντολή
«Αντι̟ληµµυρικά
έργα Π.Ε.

∆ιάφοροι
̟ροµηθευτές

899,13

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1408/13
Ηµερ.
διεξαγωγής
30/11/2013

∆ιάφοροι
̟ροµηθευτές

5.000,00

9779

Α̟οφ. ΟΕ 841/13
Ηµερ.
∆ιεξαγωγής 2022/7/2013

Γεώργιος
Βλάχος

4.489,50

STAR A.E.

2.380.05

9899

Α̟οφ. ΟΕ
1255/13
Ηµερ. Έκθεσης
21-24/11/2013

Χρήστος
Λεβεντάκος

17.234,60

9459

Α̟οφ. ΟΕ 524/12
Ποσό σύµβασης
90.000 €

9919 Α̟οφ. ΟΕ 708/13
Ποσό σύµβασης
15.000 €
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Φθιώτιδας»
8

9

10

11

12

13

12η εντολή
«Βελτίωση δρόµου
Ν.Ε.Ο. Μαρτίνο
Λάρυµνα»
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (καθαρισµό
τάφρων σε
̟ληµµύρα στο ∆∆
Μάκρης ∆.
Μακρακώµης)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (̟ληµµύρα
στο ∆∆ Ροδίτσας ∆.
Λαµίας)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού για
̟υρκαγιά σε
δασική ̟εριοχή του
Μ̟ράλου)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού για
̟υρκαγιά και
διάνοιξη ζωνών
̟υρο̟ροατασίας
στη ̟εριοχή
Βαθύκοιλου)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού για
̟υρκαγιά στη
̟εριοχή Λιµογάρδι
Φθιώτιδας)

ΠΥΛΩΝ ΑΕ

98.362,44

9459

Α̟οφ. ΟΕ 262/06
Ποσό σύµβασης
2.645.390,77 €

Σοφία
Παρηγόρη Πα̟αδηµητρίου

3.084,84

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1218/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος 1112/6/2013
Ηµ.Συµβ.
12/6/2013

Σοφία
Παρηγόρη Πα̟αδηµητρίου

1.901,58

9779

Σοφία
Παρηγόρη Πα̟αδηµητρίου

1.678,95

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1218/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος 2526/2/2013
Ηµ.Συµβ.
25/2/2013
Α̟οφ. ΟΕ
1465/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος 89/8/2013
Ηµ.Συµβ.
8/8/2013

Σοφία
Παρηγόρη Πα̟αδηµητρίου

1.722,00

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1465/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος
7/6/2013
Ηµ.Συµβ.
7/6/2013

Σοφία
Παρηγόρη Πα̟αδηµητρίου

639,60

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1465/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος
18/6/2013
Ηµ.Συµβ.
18/6/2013
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14

15

16

17

18

Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού και χρήση
µηχανηµάτων σε
̟υρκαγιές στη
̟εριοχή ∆∆ Ζέλι &
∆∆ Στύρφακας
Φθιώτιδας)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού και χρήση
µηχανηµάτων σε
̟υρκαγιά στη
̟εριοχή ∆∆
Κουµαρίτσι
Φθιώτιδας)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού και χρήση
µηχανηµάτων σε
̟υρκαγιά στη
̟εριοχή ∆∆
Λογγού & ∆∆
Τραγάνας
Φθιώτιδας)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (καθαρισµό
τάφρων λόγω
έντονων
βροχο̟τώσεων στο
∆∆ Μάκρης & ∆∆
Αρχανίου)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού και διάνοιξη
ζωνών

Σοφία
Παρηγόρη Πα̟αδηµητρίου

4.661,70

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1218/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος
11/9/2013
Ηµ.Συµβ.
11/9/2013

Σοφία
Παρηγόρη Πα̟αδηµητρίου

1.838,85

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1465/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος
15/8/2013
Ηµ.Συµβ.
16/8/2013

ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

639,00

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1218/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος 20/4
& 15/6/2013
Ηµ.Συµβ.
17/6/2013

ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

1.478,46

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1218/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος 12/6
& 13/6/2013
Ηµ.Συµβ.
17/6/2013

ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

2.084,24

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1465/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος 8/8 &
9/8/2013
Ηµ.Συµβ.
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19

20

21

22

23

̟υρο̟ροστασίας σε
̟υρκαγιά στη
̟εριοχή ∆∆
Στύρφακά)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού και χρήση
µηχανηµάτων σε
̟υρκαγιά στη
̟εριοχή ∆∆
∆ρυµαίας
Φθιώτιδας)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού και χρήση
µηχανηµάτων σε
̟υρκαγιά στη
̟εριοχή ∆∆
Ξυλικοί Φθιώτιδας)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού και χρήση
µηχανηµάτων σε
̟υρκαγιά στη
̟εριοχή ∆∆
Οµβριακής & ∆∆
Ζέλι Φθιώτιδας)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού και χρήση
µηχανηµάτων σε
̟υρκαγιά στη
̟εριοχή ∆∆
∆οµοκού & ∆∆
Βούζι Φθιώτιδας)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του

8/8/2013

ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

319,80

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1465/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος
17/8/2013
Ηµ.Συµβ.
19/8/2013

ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

959,40

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1465/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος
26/9/2013
Ηµ.Συµβ.
26/9/2013

ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

3.013,50

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1465/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος
11/9/2013
Ηµ.Συµβ.
11/9/2013

ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

2.558,40

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1465/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος 27/8
& 28/8 &
29/8/2013
Ηµ.Συµβ.
27/8/2013

ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

319,80

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1465/13
Ηµερ. Εκτ.
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30

31

32

33

34

Νοµού (µεταφορά
νερού και χρήση
µηχανηµάτων σε
̟υρκαγιά στη
̟εριοχή ∆∆
Εκκάρας
Φθιώτιδας)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις
στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού και χρήση
µηχανηµάτων
σε
̟υρκαγιά
στη
̟εριοχή
∆∆
Καρυάς Καµένων
Βούρλων
Φθιώτιδας)
Έκτακτες
̟αρεµβάσεις
στο
οδικό δίκτυο του
Νοµού (µεταφορά
νερού και χρήση
µηχανηµάτων
σε
̟υρκαγιά
στη
̟εριοχή
∆∆
Πετρωτό
Φθιώτιδας)
Μετακινήσεις
̟ροσω̟ικού
&
οδοι̟ορικά έξοδα
α̟ό
το
Τµηµα
ελέγχου υλικών &
̟οιότητας
∆ηµ.
έργων, Νοεµβρίου
2013
Μετακινήσεις
̟ροσω̟ικού
&
οδοι̟ορικά έξοδα
α̟ό
το
Τµηµα
ελέγχου υλικών &
̟οιότητας
∆ηµ.
έργων, ∆εκεµβρίου
2013
Μετακινήσεις
̟ροσω̟ικού
&

Γεγονότος
16/8/2013
Ηµ.Συµβ.
16/8/2013

ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

1.199,25

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1465/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος
28/10/2013
Ηµ.Συµβ.
29/10/2013

ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

439,73

9779

Α̟οφ. ΟΕ
1465/13
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος
31/10/2013
Ηµ.Συµβ.
31/10/2013

Αθανάσιος
Καλοφωτιάς &
λοι̟οί

3.049,62

9417

Ε̟ίβλεψη έργων
Π.Σ.Ε.

Αθανάσιος
Καλοφωτιάς &
λοι̟οί

2.369,68

9417

Ε̟ίβλεψη έργων
Π.Σ.Ε.

210.047,31

9417

∆έσµευση ̟οσού

Υ̟άλληλοι
Περιφέρεια
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οδοι̟ορικά έξοδα
όσων
µετακινούνται στο
εσωτερικό,
οικ.
Έτους 2014

35

36

37

38

39

40

4η
εντολή
«Εργασίες
συντήρησης
κτιρίου
∆/νσης
Τεχνικών Έργων»
Εξο̟λισµός
δηµοσίου
ΚΤΕΟ
Π.Ε. Φθιώτιδας
1η εντολή
«Κατασκευή
υ̟όγειου αγωγού
για την σύνδεση
αρδευτικών
δικτύων ̟εριοχών
∆.Ε. Πελασγίας
(τ.κ. Πελασγίας &
Βαθύκοιλου)
Τεχνικός
σύµβουλος για την
σύσταση της
αγροτοδιατροφικής
σύµ̟ραξης της
ΠΣΕ
Μετακινήσεις
̟ροσω̟ικού &
οδοι̟ορικά έξοδα
α̟ό την ∆/νση
Περ/ντος &
χωρικού
σχεδιασµού,
∆εκεµβρίου 2013
Παραλλαγή
δικτύου ∆ΕΗ σε
ε̟αρχιακό δρόµο,
λόγω ε̟έκτασης
φωτισµού στη θέση
Καµίνι στη τ.κ.
Κυρτώνης

Στερεάς
Ελλάδας
(δέσµευση
̟οσού για
κάλυψη των
εκτός έδρας
µετακινήσεων)
∆ηµήτριος
Πα̟αθανασίου

13.393,13

9459

Α̟οφ. ΟΕ 94/13
Ποσό σύµβασης
52.200 €

AUTOVISION
SAKAR SA

29.224.80

9899

Παναγιώτης
Προβό̟ουλος

2.017,63

9776

Προµήθεια
καµερών κλ̟ για
τα 5 ΚΤΕΟ της
Π.Σ.Ε.
Α̟οφ. ΟΕ 885/13
Ποσό σύµβασης
24.750,00 €

Ν. ∆ιαµαντίδης
– Χ.
Μεταξό̟ουλος
(ELBEX)

6.075.00

9899

Α̟οφ. ΟΕ
1112/13
Ποσό σύµβασης
24.300 €

Αγορίτσα
Πα̟αρίζου &
λοι̟οί

1.964,20

9417

Ε̟ίβλεψη έργων
Π.Σ.Ε.

∆Ε∆∆ΗΕ

3.300,34

9771

Μετακίνηση
δικτύου ∆ΕΗ
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Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δα̟άνες, ̟λην της δα̟άνης µε
α/α 4, ̟ου αφορά συνδιοργάνωση αγώνων ̟όλο, της δα̟άνης µε α/α 5, ̟ου αφορά
̟ρόσληψη συµβούλου – ειδικού συνεργάτη για την µελέτη του χρωµίου και ̟ρέ̟ει να
καταλογισθεί στο Υ̟ουργείο (άλλωστε χρειάζεται µόνιµος σταθµός ̟αρατήρησης
δηµόσιου ερευνητικού φορέα), της δα̟άνης µε α/α 6, ̟ου αφορά διαφήµιση και
τουριστική ̟ροβολή α̟ό το STAR και της δα̟άνης µε α/α 38, ̟ου αφορά τεχνικό
σύµβουλο για τη σύσταση της αγροτοδιατροφικής σύµ̟ραξης της Π.Σ.Ε.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 328
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1413/12-3-2014
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 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
Τίτλος έργου
η
1 3 εντολή «Κατασκευή
ορθογωνικής διώρυγας
στις τ.κ. Γοργο̟οτάµου –
Αλε̟οσ̟ίτων
∆ήµου
Λαµιέων
&
τ.κ.
Γραµµένης
∆ήµου
Μακρακώµης
2 Πολιτιστικές εκδηλώσεις
(συνδιοργάνωση µε την
χορωδία Αταλάντης για
την διεξαγωγή κοινής
συναυλίας
µε
την
Βολιώτικη χορωδία µε το
έργο
του
Μίκη
Θεοδωράκη
«Άξιον
Εστί»)
3 Έκτακτες ̟αρεµβάσεις
στο οδικό δίκτυο του
Νοµού
(αντιµετώ̟ιση
κατολίσθησης στην Ε.Ο.
27, διασταύρωση ΠΑΘΕ
(τέλος
ανισό̟εδου
κόµβου
Μ̟ράλος
–
̟αράκαµψη
Γραβιάς)

Προµηθευτής
ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

Ποσό
16.057,29

Κ.Α.Ε.
9776

Παρατηρήσεις
Α̟οφ. ΟΕ
740/12
Ποσό
σύµβασης
49.600,00 €

∆ιάφοροι
̟ροµηθευτές

3.000,00

9779

Α̟οφ. ΟΕ
944/13
Ηµερ.
∆ιεξαγωγής
2014

Αφοί Μεϊδάνη
& ΣΙΑ Ε.Ε

5.824,05

9779

Α̟οφ. ΟΕ
269/14
Ηµερ. Εκτ.
Γεγονότος
8/2/2014
Ηµ.Συµβ.
10/2/2014
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στο ύψος διασταύρωσης
Σκαµνού)
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 329
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1235/12-032014 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 242,10 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια και φίλτρα) για το ΚΗΥ 6116
αυτοκίνητο τύ̟ου SUZUKI, (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 1553/25-02-2014),
2) ̟οσό 140,28 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια, φίλτρα και µ̟ουζί) για το ΚΗΥ 6193
αυτοκίνητο τύ̟ου SUZUKI, (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 1574/26-02-2014),
3) ̟οσό 300,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 893, για καταβολή δικαστικής
δα̟άνης, σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµ. 36/2014 α̟όφαση µονοµελούς Πρωτοδικείου
Θήβας, κατό̟ιν αιτήσεως των αιτούντων λόγω α̟αλλοτρίωσης του έργου «Κατασκευή
οδού Κανάβαρι-διασταύρωση Θεσ̟ιών-∆οµβραίνα (Κορύνι)-Θίσβη-Πρόδροµος (µε
̟αράκαµψη ∆οµβραίνας) Β' Φάση», διά ̟αραστάσεως της δικηγόρου Ελευθερίας
Ζωγράφου,
4) ̟οσό 135,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1329, για αγορά ανταλλακτικού φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος, για τις ανάγκες της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων, (έγγραφό της 664/25-02-2014),
5) ̟οσό 289,05 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1111, για την αγορά µηχανογραφικού χαρτιού για τους εκτυ̟ωτές δι̟λωµάτων και
αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων, (έγγραφο Τµήµα Μεταφορών Θήβας 1817/24-02-2014),
6) ̟οσό 132,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1111, για την αγορά µελανιού για Φαξ, για τις ε̟είγουσες ανάγκες του Τµήµατος
Αγροτικής Ανά̟τυξης Αλιάρτου, ε̟ειδή εκ ̟αραδροµής δεν συµ̟εριλήφθηκε στον
̟ρόχειρο διαγωνισµό και α̟ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη α̟ό τις
υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές, (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 3372/26-022014),
7) ̟οσό 123,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1111, για αγορά καρτελοθηκών, για τις ε̟είγουσες ανάγκες του Τµήµατος Αγροτικής
Οικονοµίας Θηβών, ε̟ειδή εκ ̟αραδροµής δεν συµ̟εριλήφθηκε στον ̟ρόχειρο
διαγωνισµό, (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 3587/04-03-2014),
8) ̟οσό 99,15 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1111, για αγορά ̟έντε µελανιών, για τις ε̟είγουσες ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
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Έργων, ε̟ειδή εκ ̟αραδροµής δεν συµ̟εριλήφθηκε στον ̟ρόχειρο διαγωνισµό,
(έγγραφό της 790/26-02-2014),
9) ̟οσό 238,51 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1699, για αγορά λαµ̟τήρων για τις ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών Θήβας,
(έγγραφό του 2244/06-03-2014),
10) ̟οσό 250,57 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073
ΚΑΕ 843, για την ανα̟αραγωγή το̟ογραφικών διαγραµµάτων, για τις ανάγκες του
Τµήµατος Το̟ογραφίας, (έγγραφο ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 3394/26-022014),
11) ̟οσό 1.494,45 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073
ΚΑΕ 879, για α̟εντόµωση-µυοκτονία, των χώρων των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας και
α̟ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη α̟ό τις υ̟οβληθείσης ̟ροσφορές, στο Ανδρέα
∆. Κοϊτσάνο (έγγραφο ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 921/21-02-2014),
12) ̟οσό 307,50 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
869, για ε̟ισκευή του καυστήρα του καλοριφέρ στο κτίριο ̟ου στεγάζεται το Αγροτικό
Κτηνιατρείο Θήβας, (έγγραφο Τµήµα Κτηνιατρικής 3817/07-03-2014),
13) ̟οσά 216,48 € και 273,06 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του
Ε.Φ.073 ΚΑΕ 841, για ̟ληρωµή των εφηµερίδων Σκυτάλη και Νέα της Βοιωτίας,
αντίστοιχα, για δηµοσίευση ̟ερίληψης ανακοίνωσης της υ̟. Αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για
την ̟ρόσληψη δύο ατόµων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του
τµήµατος Κτηνιατρικής της ΠΕ Βοιωτίας (Έγγραφο ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού
Οικονοµικού 929/24-2-14),
14) ανάληψη ̟οσού 145.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 0511, για
α̟οζηµίωση για υ̟ερωριακή α̟ασχόληση των υ̟αλλήλων της Π.Ε. Βοιωτίας για το
έτος 2014, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 356/Β/14-02-2014,
15) ανάληψη ̟οσού 1.500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 0512, ως αµοιβή για
εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες των υ̟αλλήλων της Π.Ε.
Βοιωτίας για το έτος 2014, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 356/Β/14-02-2014.
Β) την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, για
̟ληρωµή του ̟αρακάτω λογαριασµού έργου, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΕ

∆α̟άνη εκτάκτων αναγκών
λόγω ̟υρκαγιάς έτους 2013

ΚΩΤΣΑ∆ΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ

071

9459

ΠΟΣΟ
1.131,60

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 330
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση ̟αράτασης συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης υλικών εκτύ̟ωσης,
Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1262/11-3-2014
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
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Εγκρίνει την ̟αράταση του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης υλικών εκτύ̟ωσης µέχρι
τις 18-3-2014, ̟ροκειµένου να ολοκληρωθεί η ̟αράδοση της ενα̟οµένουσας ̟οσότητας
α̟ό την ̟ροµηθεύτρια εταιρεία «Ευθυµιάδης ∆. & ΣΙΑ Ο.Ε.», η ο̟οία ̟ροχώρησε σε
τµηµατική ̟αράδοση των υλικών, λόγω καθυστέρησης της κατασκευάστριας εταιρείας
να την ̟ροµηθεύσει έγκαιρα µε τα ̟ρος ̟ροµήθεια υλικά,
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 331
ΘΕΜΑ 51ο: Ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Καθαρισµός τεχνικών έργων του Εθνικού
και Ε̟αρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας (Α’ Φάση), ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
29773/1690/11-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, µετά α̟ό διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της, και
ε̟ειδή:
1) Με την υ̟΄αριθµ. 132/10-02-14 (̟ρακτικό 14, θέµα 28ο) α̟όφασή της
διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας η ̟ροσφορά του αναδειχθέντος
̟ροσωρινού µειοδότη Ηλία Ξηρού, ̟ροκειµένου να εκφράσει γνώµη εάν είναι ή όχι
ικανο̟οιητική για τον κύριο του έργου, χωρίς να έχει ̟άρει ακόµη α̟άντηση.
2) Ο ως άνω ̟ροσωρινός µειοδότης ζήτησε µε την α̟ό 7-3-2014 αίτησή του
α̟οδέσµευση α̟ό την ̟ροσφορά του, µετά την εκ̟νοή του ̟ροβλε̟όµενου χρόνου
δέσµευσής του,
3) Η ενα̟οµείνασα µία ̟ροσφορά του Ευάγγελου Βλαχο̟άνου, ως
δυσµενέστερη, θα ̟ρέ̟ει, οµοίως, να διαβιβαστεί στο Τεχνικό Συµβούλιο της
Περιφέρειας, ̟ροκειµένου να εκφράσει γνώµη εάν είναι ή όχι ικανο̟οιητική, µε
α̟οτέλεσµα την καθυστέρηση της ανάθεσης του έργου.
4) Μετά την α̟οχώρηση του ενός εκ των µειοδοτών ο συναγωνισµός δεν µ̟ορεί
να θεωρηθεί ε̟αρκής,
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
α) Ακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας, για τους λόγους ̟ου αναφέρονται
̟αρα̟άνω και λόγω ανε̟αρκούς συναγωνισµού.
β) Εγκρίνει την ε̟ανάληψη της δηµο̟ρασίας µε τους εγκεκριµένους όρους της αρχικής
δηµο̟ρασίας.
Μειοψήφισε ο κ. Κωνσταντίνος ∆ασκαλό̟ουλος.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 332
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 26034/1474/43-2014 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
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Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:
1. ̟οσό 37.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0283, για την ̟ληρωµή εφά̟αξ
βοηθήµατος λόγω συνταξιοδότησης στους υ̟αλλήλους της Π.Ε. Φωκίδας Κατσακούλα
Ευθυµία και Χατζηνικολάου Ειρήνη,
2. ̟οσό 2.761,44 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή
οδοι̟ορικών 13 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Ανά̟τυξης, της ∆/νσης ∆ιοικητικούΟικονοµικού, ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών, Τµήµατος Περιβάλλοντος για τους
µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο,
3. ̟οσό 147,60 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής 2
ελαστικών του ΜΕ 123235 jcb φορτωτή της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ),
4. ̟οσό 2.200,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας 2 ελαστικών του ΜΕ 51573 JCB οχήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
(ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ),
5. ̟οσό 30,75 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας
ανταλλακτικών (φούσκα κρεµαγέρας) του ΚΗΥ 7933 MITSUBISHI της Π.Ε. Φωκίδας
(ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ),
6. ̟οσό 79,95 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή
ευθυγράµµισης του ΚΗΥ 7933 MITSUBISHI της Π.Ε. Φωκίδας (ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ),
7. ̟οσό 184,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής
του ΚΗΥ 1611 ΦΟΡΤΗΓΟ STAYER της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ),
8. ̟οσό 159,90 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής
ελαστικού µε τι̟-το̟ και λάστιχο στεγανο̟οίησης του ΙΧ 93437 HYUΝDAI ΦΟΡΤΩΤΗ
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ),
9. ̟οσό 123,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής
ελαστικού του ΙΧ 93437 HYUNDAI ΦΟΡΤΩΤΗ της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
(ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ),
10. ̟οσό 100,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ̟ίσω δεξί φανάρι του ΚΗΗ 1601 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΌ /ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ),
11. ̟οσό 110,70 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας αλυσίδων για το ΚΗΗ 1627 ΝΙΣΣΑΝ της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
(ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ),
12. ̟οσό 110,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1511, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας λι̟αντικών 10-40 δέκα τεµάχια για το ΚΗΗ 1627 NISSAΝ της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων (ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ),
13. ̟οσό 2.100,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1511, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας λι̟αντικών bartran 46-20 υδραυλικό είκοσι τεµάχια για τα ΜΕ 123238, ΙΧ
93437, ΙΧ 100967, ΚΗΗ 1626, ΙΧ 93436 οχήµατα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΤΡΙΓΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ),
14. ̟οσό 30.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0879, για την ̟ληρωµή
ψεκασµών ̟ρογράµµατος ∆ακοκτονίας έτους 2014,
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15. ̟οσό 150,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 1 τόνερ 51
Α της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού του Τµήµατος Μισθοδοσίας (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ),
16. ̟οσό 375,15 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας µελανιών – τόνερ της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ),
17. ̟οσό 2.875,12 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας αναλώσιµων υλικών (τόνερ, µελάνια, χαρτί ρολλό) της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ),
18. ̟οσό 1.317,18 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824, για την ̟ληρωµή
λογαριασµών Ο.Τ.Ε.,
19. ̟οσό 707,25 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ).
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 333
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
29929/1749/12-3-2014 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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:
1. ̟οσά: α) 73,38 €, β) 338,25 €, γ) 700,77 €, δ) 78,57 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073
ΚΑΕ 5244, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών
Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2013 (Έγγρ. 2716/21-2-14, 1825/6-2-14, 1708/5-2-14, 1825/62-14 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής),
2. ̟οσά: α) 538,13 € και β) 171,60 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ
1321, για ̟ροµήθεια αναλωσίµων για το συνεργείο µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων (Έγγρ. 18617/902/14-2-14, 23372/1115/25-2-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων),
3. ̟οσό 29,34 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά του τµ.
Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας µηνός Μαρτίου 2013.
4. ̟οσό α) 184,50 € µε Φ.Π.Α., ως αµοιβή για α̟οκατάσταση εξωτερικής γκαραζό̟ορτας
στο ̟ίσω ̟αρκινγκ του κτιρίου του ∆ιοικητηρίου µε συγκόλληση τεσσάρων µεντεσέδων
και ενίσχυση των στηλών για καλύτερη αντοχή και ̟οσό β) 615,00 € µε Φ.Π.Α., ως
αµοιβή για α̟οκατάσταση των µαρµάρων εξωτερικά του κτιρίου µε υ̟άρχουσα
καινούρια µάρµαρα στην µ̟ροστινή και ̟ίσω είσοδο του κτιρίου του ∆ιοικητηρίου,
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02703 ΚΑΕ 0899,
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5. ̟οσό 2.080,83 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0519, για ̟ληρωµή δα̟άνης
υ̟αλλήλων του τµ. Εµ̟ορίου & Τουρισµού για τη συµµετοχή τους σε κλιµάκια ελέγχων
µέτρων και σταθµών για το έτος 2011 (Έγγρ. 4824/12-12-2013 ∆/νσης Ανά̟τυξης),
6. αµοιβή για ασφάλιστρα (διάρκειας ενός έτους) για τα υ̟. αριθµ.: α) ΜΕ 123053 ̟οσού
348,00 €, β) ΜΕ 121124 ̟οσού 348,00 €, γ) ΜΕ 121116 ̟οσού 348,00 €, δ) ΜΕ 123063
̟οσού 348,00 €, ε) ΜΕ 123055 ̟οσού 348,00 €, στ) ΜΕ 121123 ̟οσού 348,00 €, ζ) ΜΕ
121121 ̟οσού 348,00 €, η) ΜΕ 121120 ̟οσού 348,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073
ΚΑΕ 0899,
7. ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΚΗΥ 6250
αυτοκίνητο της Π.Ε. Εύβοιας ΚΑΕ 0861= 35,00 € µε Φ.Π.Α. (ευθυγράµµιση) και ΚΑΕ
1321= 190,50 € µε Φ.Π.Α. (αντικατάσταση εµ̟ρός δεξιά ελαστικού - ζάντας τροχού –
̟λαστικού διακοσµητικού τροχού), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073,
8. ̟οσό 1.215,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0519, ως α̟οζηµίωση
∆ευτεροβάθµιας Ιατρικής Ε̟ιτρο̟ής Ν. Εύβοιας µηνών Ιουνίου – Σε̟τεµβρίου 2012,
9. ̟οσό 1.405,15 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, για αµοιβή για
τον ετήσιο έλεγχο – συντήρηση ̟υροσβεστήρων της Π.Ε. Εύβοιας (Έγγρ. 26924/1622/63-14 ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού),
10. ̟οσό 11.500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0283, ως καταβολή
α̟οζηµίωσης υ̟αλλήλου (ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ), ο ο̟οίος
̟αραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης α̟ό τον ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Έγγρ.
∆Υ/ 20-02-2014 τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας),
11. ̟οσό 612,00 µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0881, για συµµετοχή
υ̟αλλήλων (34 υ̟άλληλοι - Π.Ε. Εύβοιας) σε σεµινάριο ̟ρώτων βοηθειών για
ε̟είγοντα ̟εριστατικά – ̟ρόληψη και αντιµετώ̟ιση ατυχηµάτων,
12. ̟οσό 33,21 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1111, για ̟ροµήθεια
γραφικής ύλης (ετικέτες και κουτί αρχειοθήκης) της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,
13. ̟οσό 282,90 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861, ως εργασία για
το υ̟ αριθµ. ΚΗΥ 6249 αυτοκίνητο της Π.Ε. Εύβοιας (εξαγωγή ψυγείου καλοριφέρ,
συγκόλληση άνω και κάτω δοχείου λόγω διαρροής, καθαρισµός κυψελών ψυγείου),
14. ̟οσό 273,50 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1699, για ̟ροµήθεια
υλικών σφράγισης του ̟αραγωγικού εξο̟λισµού και εγκαταστάσεων σε ̟ερί̟τωση
ε̟ιβολής κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν. 3982/2011 (Έγγρ. 1942/4-3-14
∆/νση Ανά̟τυξης),
15. ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΖΚΤ 1111
όχηµα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, ΚΑΕ 0861= 172,20 € µε Φ.Π.Α. (αλλαγή σωλήνων,
κολάρων, ̟αραφλού, λάδια, φίλτρο λαδιών) και ΚΑΕ 1321= 222,63 € µε Φ.Π.Α.
(σωλήνα µεταλλική, κολάρο ψυγείου, ̟αραφλού, φίλτρο λαδιού) (Έγγρ. 27850/1327/73-14, 27856/1328/7-3-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073,
16. ̟οσό 467,40 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861, ως ̟αροχή
υ̟ηρεσιών για το ΜΕ 123055 όχηµα – φορτωτής της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
(αντιµετώ̟ιση βλάβης Η/Υ – έλεγχος εγκεφάλου υδραυλικών-ε̟ισκευή καλωδίωσης
κ.λ.̟.) (Έγγρ. 27861/1329/7-3-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων),
17. δα̟άνες για την εθνική ε̟έτειο της 25ης Μαρτίου 2014 ̟οσών: α) 2.520,00 € µε
Φ.Π.Α. για την ηχητική κάλυψη της ̟αρέλασης, β) 405,90 € µε Φ.Π.Α. για την
̟ροµήθεια 300 ̟ρογραµµάτων εορτασµού, γ) 850,00 € µε Φ.Π.Α. για την ̟ροµήθεια 15
δάφνινων στεφάνων, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5161.
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18. δα̟άνη εκ̟αιδευτικής ε̟ίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων των ̟αρακάτω σχολείων:
α) 1ο ∆ηµοτ. Σχολείο Νέας Αρτάκης, ̟οσό 200,00 € για την 2-4-14, β) 1ο ∆ηµοτ. Σχολείο
Ιστιαίας, ̟οσό 510,00 € για την 9-4-14, γ) ∆ηµοτικό Σχολείο ̟αραλίας Αυλίδας, ̟οσοό
250,00 € για την 8-5-14, δ) 14ο ∆ηµοτ. Σχολείο Χαλκίδας, ̟οσό 250,00 € για την 22-5-14,
ε) 2ο ∆ηµοτ. Σχολείο Ιστιαίας, ̟οσό 510,00 € για την 28-5-14 α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ
02073 ΚΑΕ 0821 (Έγγρ. 3020/5-3-14 ∆/νση Α/θµιας Εκ̟αίδευσης),
19. ̟οσό 2.010,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5244, για ̟ροµήθεια
αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες του ̟ρογράµµατος της εκρίζωσης του µελιταίου
̟υρετού στην Π.Ε. Εύβοιας (Έγγρ. 3304/6-3-14 τµ. Κτηνιατρικής),
20. ̟οσό 14.463,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0519, για α̟οζηµίωση
ελεγκτών –γεω̟όνων, κτηνιάτρων κλ̟ σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3460/2006 (Έγγρ.
5-2-14/∆/νση Οικονοµικού Λαµία).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 334
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
29933/1751/12-3-2014 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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν και υ̟άρχει η σχετική
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, ως εξής:
1. ̟οσό 32.894,51 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9455, για τη µελέτη (4ος
λογ/σµός): «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)
∆ήµου Κονιστρών Ν. Εύβοιας».
2. ̟οσό 23.488,33 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9455, για τη µελέτη (4ος
λογ/σµός): « Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου Ελυµνίων Ν. Εύβοιας»
3. ̟οσό 14.741,71 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9455, για τη µελέτη (2ος
λογ/σµός): «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)
Κοινότητας Λιχάδας Ν. Εύβοιας».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 335
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
29930/1750/12-3-2014 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 την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012,
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
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α/α
1

2

3

Τίτλος Έργου

Προµηθευτής

2η ̟ιστο̟οίηση του έργου:
«∆ιαµόρφωση
̟εριβάλλοντος
χώρου Ι.Ν ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΖΑΡΑΚΩΝ»
3η ̟ιστο̟οίηση του έργου:
«Συµ̟ληρωµατικές εργασίες στο
1ο Λύκειο Αλιβερίου»
9ος
λογ/σµός
του
έργου:
«Κατασκευή άµεσων έργων
αντιµετώ̟ισης κατα̟τώσεων –
κατολισθήσεων ε̟ί της οδού
Στόµιο –διασταύρωση µε Ε.Ο
Οξύλιθος –Πλατάνα»

Ποσό σε €

Κ.Α.Ε.

ΚΟΥΓΙΟΥΜΖΟΓΟ
Υ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

19.305,49

9779

Κ/Ξ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΛΟΓΟΥ –
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΕΓΚΟΣ
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ
ΑΤΕΕ

1.534,92

9482

52.145,29

9781

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 336
ΘΕΜΑ 56ο: Τρο̟ο̟οίηση - συµ̟λήρωση της αριθµ. 231/26-02-2014 α̟όφασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης για
τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. στη
Μόσχα (α̟ό 19 έως 22/3-2014).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1371/12-3-2014
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
Α̟ορρί̟τει την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 337
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 191/4-3-2014
έγγραφο του Γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή, α̟ό
01/02/2014 έως 28/02/2014, ως εξής:
- Τρίτη 04 Φεβρουαρίου 2014: Αθήνα – Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής
Αλλαγής.
- Πέµ̟τη 06 Φεβρουαρίου 2014: Αθήνα – Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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- Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014: Αθήνα – Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης.
- Πέµ̟τη 13 – Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014: Αθήνα – Πέµ̟τη στο Υ̟ουργείο
Πολιτισµού – Παρασκευή στο ∆ΙΑΖΩΜΑ.
- Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014: Λαµία – Περιφερειακό Συµβούλιο.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 338

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Μουλκιώτης

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

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα
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