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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 12ης Μαΐου 2014
Αριθµός Πρακτικού 14
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3,
1ος όροφος), σήµερα στις 12 Μαΐου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 ̟.µ., συνήλθε σε
συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-12013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υ̟ό την
Προεδρία του Αντι̟εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Γεωργίου
Μουλκιώτη, ο ο̟οίος ορίσθηκε µε την υ̟’ αριθ. 110641/2650/1-10-2013 Α̟όφαση
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος (Α∆Α: ΒΛΛ47ΛΗ-ΡΜΩ) και δυνάµει της υ̟΄ αριθµ. οικ.
792/07-05-2014 ̟ρόσκλησης του Προέδρου αυτής, ̟ου ε̟ιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα
µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α̟οφασίσει ε̟ί των κάτωθι
θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 13/05-05-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ενώ̟ιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (α̟όκρουση αγωγής
α̟οζηµίωσης των Γεωργίου και Αχιλλέα Πα̟̟ά), Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «Εργασίες
διαµόρφωσης θαλάµου ανά̟αυσης στο τµήµα αξονικού τοµογράφου Νοσοκοµείου
Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 8.300,00 €.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής
δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών
για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.500.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης για εξόφληση λογαριασµού του έργου
µε τίτλο: «Κατασκευή α̟οδυτηρίων 30 m2 και W.C. ∆.Σ. Ελλο̟ίας» α̟ό ̟ιστώσεις
Τακτικής Ε̟ιχορήγησης ΟΣΚ Α.Ε. (ΣΕ 047/6) της Π.Ε. Βοιωτίας.
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την
̟ροµήθεια αναλώσιµων υλικών, για τις ανάγκες συνδιοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου
µε τίτλο «SYMBIOSIS – INTERNATIONAL CONFERENCE 19th - 21st Iune 2014»,
̟ροϋ̟ολογισµού 19.000,00 € µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ενώ̟ιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας [µεταβατική έδρα
Καρ̟ενησίου] - (α̟όκρουση αγωγής των Ρά̟τη Παναγιώτας κ.α.).
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ενώ̟ιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας [µεταβατική έδρα
Καρ̟ενησίου] - (α̟όκρουση αγωγής των Στεργιάννη Ελένης κ.α.).
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση κατανοµής της ε̟ιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών
δα̟ανών των Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εξ΄
αναβολής).
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου «Ε̟είγοντα
αντι̟ληµµυρικά έργα στο Σ̟ερχειό ̟οταµό και στους συµβάλλοντες χείµαρρους», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.500.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟αράτασης της σύµβασης καθαριότητας των χώρων των
υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας
Εκ̟αίδευσης.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για την µεταφορά αντικειµένων - ταχυµεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρων για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου:
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Γαύρος – Προυσός – Αρα̟οκέφαλα», Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον
οδικό άξονα Μ̟αγασάκι – Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση ̟αραχωρηµένου κτιρίου ΟΑΕ∆ για την στέγαση
Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟ανών για την ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας
(εξ΄αναβολής).
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης για α̟οζηµίωση των υ̟αλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας
̟ου ασχολούνται µε τη διενέργεια των δηµοτικών - ̟εριφερειακών εκλογών και των
ευρωεκλογών της 18ης & 25ης Μαΐου.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς, έτους
2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,60 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του
̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «∆ρόµος Μάρµαρα Ανατολή»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 4.490.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για την «Προµήθεια µελανιών (TONER) για τους εκτυ̟ωτές, τα
φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα και συσκευές φαξ, για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 28ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 126/10-02-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης – δέσµευσης
̟ίστωσης ανά Περιφερειακή Ενότητα για την ̟ληρωµή εργοδοτικών εισφορών των
α̟ασχολουµένων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος
‘’Κοινωφελούς εργασίας’’ του Ο.A.E.∆..
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 32ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1331/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟ανών για αγορές,
ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟ανών για την ̟ροµήθεια υλικών, υ̟ηρεσιών και εξο̟λισµού
για τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των
µελών του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου της 18ης & 25ης Μαΐου καθώς και για την έκδοση
εκλογικών α̟οτελεσµάτων στην Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 34ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» ενώ̟ιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας [µεταβατική έδρα
Καρ̟ενησίου] - (α̟όκρουση αγωγής του Ιωάννη Χρήστου του Αναγνώστου).
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Παρόντα µέλη (5) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής
Καραΐσκος, Γεώργιος Μ̟αντούνας, και Αναστάσιος Χρονάς. Α̟ό τη συνεδρίαση, αν
και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος,
Γεώργιος Πα̟αργύρης, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης και Θωµάς Τουσιάδης καθώς και τα
ανα̟ληρωµατικά µέλη αυτών.
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος
Μουλκιώτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό
ΣΤ΄, ̟ου ορίσθηκε ανα̟ληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την
9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 9971/286/28-1-2013 όµοιά της.
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. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής,
4. Κωνσταντίνος Χατζηµ̟ύρρος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας,
5. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
6. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας,
7. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως έκτακτα:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης σύµβασης δροµολογίου µεταφοράς
µαθητών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
ε̟ιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό
ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης
του ∆άκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 488.923,32 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
ε̟ιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών
µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια
του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2014 στην
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.431,76 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
«Παροχή Υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2014, στην
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του
Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 63.567,0426 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 502/5-5-2014 α̟όφασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και λήψη νέας ̟ερί
διορισµού δικηγόρου για α̟όκρουση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του ∆ηµητρίου
Πρέντζα ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού 11 της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης και
ανάθεση ενός (1) δροµολόγιού µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης για την
«Προµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε. Φωκίδας», ̟εριόδου 2014, συνολικού
̟ροϋ̟ολογισµού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το
σχολικό έτος 2014-2015.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος του
διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της
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Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 184.500,00 € µε
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας του
έργου: «Οδός ∆ιασταύρωση ∆ιστόµου - ∆αύλειας έως σύνορα νοµού Ν.Α Βοιωτίας Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο νοµού Βοιωτίας - Συντήρηση του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε.
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 4.000.000,00€ µε Φ.Π.Α..
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και
α̟οφάσισε τα ̟αρα̟άνω θέµατα να συζητηθούν ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 556
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης σύµβασης δροµολογίου µεταφοράς
µαθητών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2368/07-052014 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
Τρο̟ο̟οιεί την α̟ό 22-10-2013 (Α∆Α: ΒΙΞΡ7ΛΗ-ΒΕ0) υ̟ογραφείσα σύµβαση
µεταφοράς µαθητών µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Μ̟εκιάρη
Νικόλαου, ̟ου αφορά την εκτέλεση του δροµολογίου Μόδι - Νη̟ιαγωγείο Κάτω
Τιθορέας, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως ̟ρος την ε̟ωνυµία του αναδόχου α̟ό Μ̟εκιάρης
Νικόλαος σε Φινέ Ζωή, λόγω µεταβίβασης της άδειας ΤΑΧΙ ΤΑΖ 5856 α̟ό τον
̟ροηγούµενο ιδιοκτήτη κ. Μ̟εκιάρη Νικόλαο στη σύζυγο του Φινέ Ζωή. Η
τρο̟ο̟οίηση αφορά το διάστηµα α̟ό 25-02-2014 και µετά. Οι λοι̟οί όροι ̟αραµένουν
οι ίδιοι.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01 073 ΚΑΕ 0821.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 557
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
ε̟ιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό
ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης
του ∆άκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 488.923,32 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6589/08-052014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/08-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
ε̟ιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό
ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης
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του ∆άκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 488.923,32 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των οικονοµικών
̟ροσφορών των υ̟οψήφιων αναδόχων.
2. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό ως ̟ρος τα τµήµατα Α,Β,Γ, και ∆ του Πίνακα I της
∆ιακήρυξης µε αριθµ. 1/2014 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.
Εύβοιας, διότι η ̟ροσφορά του µοναδικού µειοδότη, ήτοι της εταιρείας «Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισµών Ν. Εύβοιας», δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης και συγκεκριµένα υ̟ερβαίνει την ε̟ιµέρους ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη
0,059 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο.
3. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό ως ̟ρος το τµήµα Ε του Πίνακα Ι της ∆ιακήρυξης µε
αριθµ. 1/2014 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας, διότι η
̟ροσφορά του µοναδικού µειοδότη, ήτοι της εταιρείας «Αγροτικός Συνεταιρισµός
Κύµης», δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και συγκεκριµένα
υ̟ερβαίνει την ε̟ιµέρους ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη 0,064 € ανά ̟ροστατευόµενο
ελαιόδεντρο.
4. Εξουσιοδοτεί, λόγω του κατε̟είγοντος, την ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των
α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης να ̟ροβεί
στην ε̟ιλογή αναδόχου µε την διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 2, ̟αρ. 13 του Ν. 2286/1995 και τα Π.∆. α) 60/2007 και β) 118/2007), χωρίς
δηµοσίευση και χωρίς καµία τρο̟ο̟οίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης, µετά α̟ό
̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 558
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
ε̟ιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών
µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια
του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2014 στην
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.431,76 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6590/08-052014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. το υ̟΄αριθµ. 2/05-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ε̟ιλογή
αναδόχου του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη
µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του
Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2014 στην
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.431,76 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά
στην α̟οσφράγιση της οικονοµικής ̟ροσφοράς της µοναδικής συµµετέχουσας στο εν
λόγω διαγωνισµό εταιρείας «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ»,
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 6, ̟αρ. 2, του Π.∆. 118/2007, µε την
εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», διότι η ̟ροσφορά της, ήτοι 1,250 € ανά
αναρτηµένη ̟αγίδα, είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 2/2014 και µε τα
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τµήµατα Α, Β, Γ, ∆ του Πίνακα Ι, ό̟ου ορίζεται ανώτερη τιµή 44,54 € ανά αναρτηµένη
̟αγίδα και για 34 µεταχειρίσεις, ήτοι 1,31€ ανά αναρτηµένη ̟αγίδα και ανά
µεταχείριση.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 559
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
«Παροχή Υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2014, στην
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 7973/08-052014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. το α̟ό 28-4-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Παροχή Υ̟ηρεσιών
για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του
̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή
Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην
α̟οσφράγιση των φακέλων και στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υ̟οψηφίων
αναδόχων,
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού για τα τµήµατα Α και ∆ της ̟ροκήρυξης στο ε̟όµενο
στάδιο ανοίγµατος των οικονοµικών ̟ροσφορών, µε τον υ̟οψήφιο ανάδοχο «Ανδρέα
Κοϊτσάνο», διότι δια̟ιστώθηκε η ̟ληρότητα και η νοµιµότητα όλων των
δικαιολογητικών του,
3. τη συνέχιση του διαγωνισµού για τα τµήµατα Β και Γ της ̟ροκήρυξης στο ε̟όµενο
στάδιο ανοίγµατος των οικονοµικών ̟ροσφορών, µε την υ̟ό σύσταση κοινο̟ραξία
«Κ/ΞΙΑ ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», διότι
δια̟ιστώθηκε η ̟ληρότητα και η νοµιµότητα όλων των δικαιολογητικών της.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 560
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του
Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 63.567,0426 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 7974/08-052014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. το α̟ό 30-04-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών
για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου
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Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης
του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 63.567,0426 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση των φακέλων
και στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υ̟οψηφίων αναδόχων,
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού για το τµήµα Α και για το τµήµα Β της Προκήρυξης
στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών ̟ροσφορών µε την εταιρεία
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», µε την ̟ροϋ̟όθεση της συµ̟λήρωσης της εγγυητικής
ε̟ιστολής µε τον όρο του υ̟οδείγµατος 1 του ̟αραρτήµατος ∆: «Βεβαιούνται υ̟εύθυνα ότι
το ̟οσό των εγγυητικών µας ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆.,
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ̟ου έχει
καθοριστεί α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµικών για την Τρά̟εζά µας», εντός ̟ροθεσµίας ̟έντε (5)
ηµερών α̟ό την έγγραφη ειδο̟οίηση του ̟ροσφέροντα α̟ό την Υ̟ηρεσία, ό̟ως
̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 15 της Προκήρυξης.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 561
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 502/5-5-2014 α̟όφασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και λήψη νέας ̟ερί
διορισµού δικηγόρου για α̟όκρουση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του ∆ηµητρίου
Πρέντζα ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 52385/573/0705-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνέχεια ο κ. Χρονάς
Αναστάσιος έκανε λόγο για α̟ουσία συγκεκριµένης ̟ρότασης ̟ερί διορισµού
δικηγόρου α̟ό τον αρµόδιο Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 502/5-5-2014 α̟όφασή της ̟ερί διορισµού των κ.κ. Κων/νου
Χατζηµ̟ύρρου, δικηγόρου της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
και Αργυρώς Βορριά, δικηγόρου Αθηνών, για α̟όκρουση αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων του ∆ηµητρίου Πρέντζα ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, λόγω
αδυναµίας του ̟ρώτου να αντα̟οκριθεί στην έγκαιρη εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» και άρνησης διορισµού της δεύτερης για ̟ροσω̟ικούς λόγους.
2. Μετά α̟ό ̟ρόταση του ̟ροέδρου, ̟ου έγινε δεκτή α̟ό όλα τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής,
διορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο
Πειραιά, κ. Παναγιώτη ∆ηµητρίου, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η
̟ληρεξουσιότητα και σε συνεργασία µε την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και τη Γενική ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής α) να ̟ροβεί στην κατάρτιση του φακέλου της υ̟οθέσεως κ.τ.λ. και β) να
̟αραστεί ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά στη δικάσιµο ̟ου θα οριστεί,
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 16/04/2014 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ̟ου
άσκησε, κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και των υ̟΄αριθµ. 279/17-03-2014
και 389/7-04-2014 α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ο ∆ηµήτριος Πρέντζας του Γεωργίου, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξουν ό,τι κατά την κρίση τους α̟αιτείται,
για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως και των συµφερόντων «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
9

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ7ΛΗ-ΑΜΟ
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 562
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού 11 της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης και
ανάθεση ενός (1) δροµολόγιού µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2443/08-052014 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
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 11/08-5-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης για
την ανάδειξη αναδόχου µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκ̟αίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2013-2014.
2. Αναθέτει το δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, λόγω
συνταξιοδότησης του ̟ροηγούµενου µεταφορέα, ως κάτωθι:

Α/Α

1

ΑΦΕΤΗ
ΡΙΑ

Ανθήλη

ΑΡ.
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΘ. ΦΟΙΤΗΣΗΣ

2

∆ηµοτικό
Σχολείο
Ανθήλης
(τµήµα
ένταξης)

∆Ρ
ΟΜ.

ΕΙ∆Ο
Σ
ΑΥΤ.

ΑΝΩΤΑ
ΤΟ
ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
χωρίς
Φ.Π.Α. €

3

ΤΑΧΙ

44,00
ΕΥΡΩ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩ
ΣΗΣ
€

31,00
ΕΥΡΩ

Η διάρκεια της ανάθεσης υ̟ολογίζεται α̟ό την ηµεροµηνία έγκρισης και δηµοσίευσης
της α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής έως τις 30-06-2014 και µ̟ορεί να
̟αρατείνεται µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των διαγωνισµών µεταφοράς
µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ε̟ιβαρύνει τον Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 563
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης για την
«Προµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε. Φωκίδας», ̟εριόδου 2014, συνολικού
̟ροϋ̟ολογισµού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
54150/3368/09-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και µε την ̟αρατήρηση του κ. Αναστασίου
Χρονά, ότι ψηφίζει θετικά, αλλά «… ̟ρέ̟ει να ̟ροσφύγουµε σε µια ε̟ιτρο̟ή του Υ̟ουργείου
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Εµ̟ορίου ότι συχνά ο διαγωνισµός για τα καύσιµα είναι ατελέσφορος, λόγω α̟ροθυµίας ̟ου
συναντάται µε τον τρό̟ο ̟ροσδιορισµού της τιµής λιανικής ̟ώλησης καθ ηµέρα, …. είναι
Πανελλαδικό φαινόµενο και τέθηκε θέµα στο ελεγκτικό συνέδριο ότι στην ουσία κάνουµε µια
τυ̟ική διαδικασία και καταλήγουµε στην ελεύθερη αγορά, άρα χρειάζεται αλλαγή του νοµοθετικού
̟λαισίου».
η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. το α̟ό 09-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών
καυσίµων της Π.Ε. Φωκίδας», ̟εριόδου 2014, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 175.300,00 €
χωρίς Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, σύµφωνα µε το ο̟οίο
υ̟οβλήθηκε µία ̟ροσφορά α̟ό ενδιαφερόµενη ε̟ιχείρηση.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της διαδικασίας δια̟ραγµάτευσης και αναδεικνύει
µειοδότη την ε̟ιχείρηση «Αλεξάνδρα Γ. Περλίγκα», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση για όλα
τα υγρά καύσιµα 0,2%.
3. Η Ε̟ιτρο̟ή αναθέτει στον Ανα̟ληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Βασίλειο Κύρκο µέσω του Γενικού ∆ιευθυντή κ.
Ιωάννη Καρνάβα, ό̟ως ̟αρουσιάσει σχετική εισήγηση, µε ̟εριεχόµενο την
̟αρατήρηση του Αν. Χρονά, ώστε υ̟ό µορφή α̟όφασης, ό̟ως θα διαµορφωθεί σε
ε̟όµενη συνεδρίασή της, να α̟οσταλεί ̟ρος όλα τα αρµόδια Υ̟ουργεία και την
ΕΝ.ΠΕ.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 564
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το
σχολικό έτος 2014-2015.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
54137/3366/09-05-2014 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
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/09-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το
σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.037.139,95 € µε Φ.Π.Α., ̟ου
αφορά στον έλεγχο των οικονοµικών ̟ροσφορών για τα τµήµατα 17, 35, 37 και 46 των
υ̟οψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει µειοδότες τους κάτωθι:
Ι) τον Κατσαρέλη Κων/νο του Αθανασίου, για το τµήµα 17, µε τελική τιµή 73,72 €,
χωρίς Φ.Π.Α.,
ιι) τον Σιψάκο Γεώργιο του Ιωάννη, για τα τµήµατα 35 και 37, µε τελικές τιµές 30,27 €
και 30,69 €, αντίστοιχα, χωρίς Φ.Π.Α. και,
ιιι) τον Μ̟ρούµα Γεώργιο του Σ̟υρίδωνα, για το τµήµα 46 µε τελική τιµή 86,75 €,
χωρίς Φ.Π.Α..
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H κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την υ̟οβολή α̟ό τους αναδειχθέντες
µειοδότες των α̟αραίτητων δικαιολογητικών, ό̟ως αυτά ̟ροβλέ̟ονται στην αριθµ.
26090/1477/05-03-2014 διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 565
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος του
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. 2446/09-052014 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
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 5/09-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού
διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 184.500,00 € µε
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών της ̟αρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007, τα ο̟οία ̟ροσκόµισε ο υ̟οψήφιος ανάδοχος, ̟ροκειµένου να γίνει η
κατακύρωση του διαγωνισµού.
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στον ̟ροµηθευτή κ. «Ανδρέα Σ̟. Μ̟έτση», ο ο̟οίος
̟ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών της γραφικής
ύλης, σύµφωνα µε τους όρους της ̟ροκήρυξης, ήτοι 95.016,89 € συµ̟εριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α..
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 566
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας του
έργου: «Οδός ∆ιασταύρωση ∆ιστόµου - ∆αύλειας έως σύνορα νοµού Ν.Α Βοιωτίας Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο νοµού Βοιωτίας - Συντήρηση του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε.
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 4.000.000,00€ µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1928/12-052014 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
Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας του έργου: «Οδός
∆ιασταύρωση ∆ιστόµου - ∆αύλειας έως σύνορα νοµού Ν.Α Βοιωτίας - Εθνικό Οδικό
∆ίκτυο νοµού Βοιωτίας - Συντήρηση του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Βοιωτίας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 4.000.000,00€ µε Φ.Π.Α., α̟οτελούµενη α̟ό τα µέλη ̟ου ̟ροέκυψαν
α̟ό ∆ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το α̟ό 08-05-2014 ̟ρακτικό κλήρωσης, το ο̟οίο
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
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1. Νταής Χρήστος του ∆ηµητρίου, Ηλεκ/γος Μηχ/κος, υ̟άλληλος της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, ως ̟ρόεδρος και µε αριθµ. Ταυτότητας ΑΒ 497751,
2. Ευταξίας Γεώργιος του Κων/νου, Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε., υ̟άλληλος της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, ως µέλος και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΕ 494158,
3. Σκόνδρα Παναγιώτα του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχ/κος, υ̟άλληλος της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, ως µέλος και µε αριθµ. Ταυτότητας ΑΒ 196766,
4. Πλατανιώτης ∆ηµήτριος του Νικολάου, Εργοδηγός, υ̟άλληλος της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, ως µέλος και µε αριθµ. ταυτότητας Π 861703,
5. Λουκάς Γεώργιος του Στεργίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Λιβαδειάς,
εκ̟ρόσω̟ος της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΗ 493081,
6. Κοντό̟ουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Μηχ/λογος Μηχ/κός, Εκ̟ρόσω̟ος ΤΕΕ
και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΙ 492019,
7. Τζαµτζής Ηλίας του Νικολάου, Πολ. Μηχ/κός, Εκ̟ρόσω̟ος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε και µε
αριθµ. ταυτότητας Χ 311760.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.Πα̟αζάχου Μαρία του Νικολάου, Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε, υ̟άλληλος της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, ως ̟ρόεδρος και µε αριθµ. ΤαυτότηταςΣ 817457,
2. Πατσαλή Μαρία του Αθανασίου, Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε., υ̟άλληλος της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, ως µέλος και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΗ 007065,
3. Τούλας Χρήστος του Ευσταθίου, Εργοδηγός, υ̟άλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Βοιωτίας, ως µέλος και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΕ 494917,
4. Μιχάλη Ελένη του Παναγιώτη, Εργοδηγός, υ̟άλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Βοιωτίας, ως µέλος και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΙ 495786,
5. Νικολάου Αναστάσιος του Α̟οστόλου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Θηβαίων,
εκ̟ρόσω̟ος της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΒ 990044,
6. Κοβάνη Βασίλειο του Α̟οστόλου, Πολ. Μηχ/κός, Εκ̟ρόσω̟ος ΤΕΕ και µε αριθµ.
ταυτότητας ΑΙ 495621,
7. Τουρκοχωρίτης ∆ηµήτριος του Κων/νου, Πολ. Μηχ/κός, Εκ̟ρόσω̟ος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε
και µε αριθµ. ταυτότητας ΑΕ 491134.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 567
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 13/05-05-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 13/05-05-2014 ̟ρακτικό συνεδρίασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 568
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ενώ̟ιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (α̟όκρουση αγωγής
α̟οζηµίωσης των Γεωργίου και Αχιλλέα Πα̟̟ά), Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1918/30-042014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
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α̟οφασίζει οµόφωνα
∆εν διορίζει δικηγόρο για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώ̟ιον
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (α̟όκρουση αγωγής α̟οζηµίωσης
των Γεωργίου και Αχιλλέα Πα̟̟ά), Π.Ε. Βοιωτίας, διότι δεν είναι αρµοδιότητα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Βοιωτίας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 569
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «Εργασίες
διαµόρφωσης θαλάµου ανά̟αυσης στο τµήµα αξονικού τοµογράφου Νοσοκοµείου
Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 8.300,00 €.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
50480/2245/Φ.ΕΡΓΟΥ/02-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και την δια̟ίστωση ότι ο Υ̟ουργός Υγείας δεν ασκεί
καµία αρµοδιότητα, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή καταδικάζει την νοοτρο̟ία να µην
εφοδιάζονται τα νοσοκοµεία µε τα α̟αραίτητα αναλώσιµα και
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Εργασίες διαµόρφωσης θαλάµου ανά̟αυσης στο
τµήµα αξονικού τοµογράφου Νοσοκοµείου Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού
8.300,00 €, µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό,
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 είναι αρµοδιότητα του
Υ̟ουργείου Υγείας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 570
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής
δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών
για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.500.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 928/29-04-2014
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/8-4-2014 και 1α/17-4-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών
για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.500.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον
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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 εργολη̟τική
ε̟ιχείρηση «Κ. ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ – ΑΘ. ΦΕΓΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση
τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34,00%).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 571
ΘΕΜΑ 5ο: 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. 2027/02-052014 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 κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης για αγορά, ε̟ισκευή,
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:
1) ̟οσό 42.000,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.071
ΚΑΕ 9919, για την κάλυψη των εξόδων για την οργάνωση του συνεδρίου "SYMBIOSIS
2014 INTERNATIONAL CONFERENCE", ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µεταξύ 19 έως 21
Ιουνίου 2014, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος LIFE, συνδιοργάνωση Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Η δα̟άνη συνίσταται
αναλυτικά :
Α) ̟οσό 11.000,00€ στο ξενοδοχείο για την διοργάνωση του συνεδρίου, διαµονή,
γεύµατα κ.τ.λ.,
Β) ̟οσό 19.000,00 € για αγορά αναλωσίµων,
Γ) ̟οσό 12.000,00 € για τα αερο̟ορικά εισιτήρια, µετακινήσεις, ξεναγός, γεύµατα εκτός
ξενοδοχείου, µεταφραστής και µεταφραστική καµ̟ίνα κ.τ.λ.,.
Οι ̟αρα̟άνω δα̟άνες αναφέρονται αναλυτικά στο email του Πολυτεχνείου, και
καλύ̟τονται α̟οκλειστικά α̟ό τις ε̟ιχορηγήσεις της Ευρω̟αϊκής Ένωσης για την
υλο̟οίηση του συγκεκριµένου έργου.
2) ̟οσού 150.000,00 € α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 5262, για ̟ληρωµή εκλογικής
α̟οζηµίωσης των υ̟αλλήλων της Π.Ε. Βοιωτίας στις ε̟ικείµενες ∆ηµοτικές Περιφερειακές εκλογές και Ευρωεκλογές.
3) ̟οσό 8.979,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
879, για την ετήσια συντήρηση και υ̟οστήριξη του λογισµικού της Π.Ε. Βοιωτίας,
έγγραφο Τµήµατος Πληροφορικής 86/02-05-2014 και α̟΄ ευθείας ανάθεση στην
εταιρεία OTS, ως α̟ό 28-03-2014 ̟ροσφορά της:
ι) ̟οσό 3.690,00 €, για το ̟ρόγραµµα διαχείρισης οικονοµικού (5 άδειες χρήσης),
ιι) ̟οσό 2.952,00 €, για το ̟ρόγραµµα διαχείρισης ανθρω̟ίνων ̟όρων-µισθοδοσία &
διαχείριση ̟ροσω̟ικού (4 άδειες χρήσης),
ιιι) ̟οσό 2.337,00 €, για το ̟ρόγραµµα διαχείρισης έργων (5 άδειες χρήσης).
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δα̟άνες, ̟λην της δα̟άνης µε
α/α 1.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 572
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης για εξόφληση λογαριασµού του έργου
µε τίτλο: «Κατασκευή α̟οδυτηρίων 30 m2 και W.C. ∆.Σ. Ελλο̟ίας» α̟ό ̟ιστώσεις
Τακτικής Ε̟ιχορήγησης ΟΣΚ Α.Ε. (ΣΕ 047/6) της Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
49316/1534/30-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της
Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη – διάθεσης ̟ίστωσης, ̟οσού 24.631.71 €, για εξόφληση
λογαριασµού του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή α̟οδυτηρίων 30 m2 και W.C. ∆.Σ.
Ελλο̟ίας» α̟ό ̟ιστώσεις Τακτικής Ε̟ιχορήγησης ΟΣΚ Α.Ε. (ΣΕ 047/6) της Π.Ε.
Βοιωτίας, ως κάτωθι:
Α/Α
1.

Τίτλος έργου
«Κατασκευή α̟οδυτηρίων
30 m2 και W.C. ∆.Σ.
Ελλο̟ίας»
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

Ανάδοχος
Κ/Ξ
∆.ΓΕΡΜΑΚΟΥΠΟΥΛΟΥ –
Χ.ΠΑΠΑΘΩΜΑ

Ποσό
24.631.71

Κ.Α.Ε.
9483

24.631.71

Η ανωτέρω δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τις ̟ιστώσεις του Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ Εξόδων 9483.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 573
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την
̟ροµήθεια αναλώσιµων υλικών, για τις ανάγκες συνδιοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου
µε τίτλο «SYMBIOSIS – INTERNATIONAL CONFERENCE 19th - 21st Iune 2014»,
̟ροϋ̟ολογισµού 19.000,00 € µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 2035/0505-2014 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:
1. την διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια αναλώσιµων
υλικών, για τις ανάγκες συνδιοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου, στα ̟λαίσια της
σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Βοιωτίας για το έργο: «Ανά̟τυξη Γνωστικών
∆ιαδικασιών Υ̟ηρεσιών για την ̟ροώθηση ̟ροηγµένων δικτύων Βιοµηχανικής
Συµβίωσης στην Ευρώ̟η και ακρωνύµιο η SYMBIOSIS, ̟ου θα διεξαχθεί στην Αθήνα
α̟ό 19 - 21 Ιουνίου 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 19.000,00 € µε Φ.Π.Α., σε βάρος των
εγγεγραµµένων ̟ιστώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα
Βοιωτίας στον Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9919.
2. την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης του εν λόγω ̟ρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο.
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Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την
υ̟΄ αριθµ. 380/31-3-2014 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής .
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 574
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ενώ̟ιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας [µεταβατική έδρα
Καρ̟ενησίου] - (α̟όκρουση αγωγής των Ρά̟τη Παναγιώτας κ.α.).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1815/05-052014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Καρ̟ενησίου, κ. Φωτεινή Φουρλιά του Σταύρου, Α.Μ.∆.Σ.Ε. 40 (οδός Ζαχαρία
Πα̟αντωνίου 6 & Κ. Σακκαλή, - Τ.Κ. 36100), στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Λαµίας [µεταβατική έδρα Καρ̟ενησίου], στη δικάσιµο της 27-06-2014, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10.30 ̟.µ., και σε κάθε µετ΄ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να
α̟οκρούσει την α̟ό 10-12-2007 αγωγή των Ρά̟τη Παναγιώτας κ.α. κατά της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση της α̟αιτείται, για την
υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
ΙΙ. Το ύψος της α̟αιτούµενης δα̟άνης για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε το Φ.Π.Α.
ανέρχεται ̟ερί̟ου σε εξακόσια (600) ευρώ.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 575
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ενώ̟ιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας [µεταβατική έδρα
Καρ̟ενησίου] - (α̟όκρουση αγωγής των Στεργιάννη Ελένης κ.α.).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1814/05-052014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Καρ̟ενησίου, κ. Φωτεινή Φουρλιά του Σταύρου, Α.Μ.∆.Σ.Ε. 40 (οδός Ζαχαρία
Πα̟αντωνίου 6 & Κ. Σακκαλή, - Τ.Κ. 36100), στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Λαµίας [µεταβατική έδρα Καρ̟ενησίου], στη δικάσιµο της 27-06-2014, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10.30 ̟.µ., και σε κάθε µετ΄ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να
α̟οκρούσει την α̟ό 18-12-2007 αγωγή των Στεργιάννη Ελένης κ.α. κατά της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις

17

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ7ΛΗ-ΑΜΟ
και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση της α̟αιτείται, για την
υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
ΙΙ. Το ύψος της α̟αιτούµενης δα̟άνης για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε το Φ.Π.Α.
ανέρχεται ̟ερί̟ου σε εξακόσια (600) ευρώ.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 576
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση κατανοµής της ε̟ιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών
δα̟ανών των Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εξ΄
αναβολής).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 306/6-052014 εισήγηση του αρµόδιου Περιφερειακού Συµβούλου κ. Παναγιώτη Παρχαρίδη και
το υ̟΄αριθµ. 722/9-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε.
Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του
̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την κατανοµή της ε̟ιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δα̟ανών
των Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ
ΕΣΤΙΑ
ΜΗΤΕΡΑΣΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝΑΓΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
∆ΙΑΚΟΝΙΑ
ΑΓΑΠΗΣ-ΘΗΒΑ
Ο.Χ.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ
ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕ
ΙΟ ΘΗΛΕΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ

ΦΕΚ. ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΕΞΥΠΗΡ.
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗΣ

Ν.Π.Ι.∆.

836/19-3-2012 Τ.Β

30

4.000 ευρώ

Ν.Π.Ι.∆.

1226/11-4-2012
Τ.Β

60

7.000 ευρώ

Ν.Π.Ι.∆.

1226/11-4-2013
Τ.Β

30

4.000 ευρώ

Ν.Π.Ι.∆.

1226/11-4-2013
Τ. Β

20

3.650 ευρώ

45

4.000 ευρώ

Ν.Π.Ι.∆.

1839/15-6-12
Τ.Β
18
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ
∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

Ν.Π.Ι.∆.

1226/11-4-2013
Τ.Β

21

3.500 ευρώ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣΛΑΜΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ

ΦΕΚ. ΕΙ∆. ΠΙΣΤ

ΑΡΙΘΜ.
ΕΞΥΠΗΡ.
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ
ΗΣ

Ν.Π.Ι.∆.

26741/15-3-2011 –
Τ.Β

60

5.000 ευρώ

Μ.Κ.Ο.

1907/15-6-2012

1.000 ευρώ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ
ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙΑΙΜΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣΑΜΦΙΣΣΑ
ΣΤΑΛΕΙΟ ΚΑΙ
ΓΑΤΕΙΟ ΓΗΡ. &
ΧΡΟΝ.ΠΑΘ.ΙΤΕΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟ
ΥΛΕΙΟ ΜΠΑΛΕΙΟ
& ΤΡΙΓΚΕΙΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ-ΙΤΕΑ
ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ

ΦΕΚ. ΕΙ∆. ΠΙΣΤ

ΑΡΙΘΜ.
ΕΞΥΠΗΡ.
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ
ΗΣ

Ν.Π.Ι.∆.

1907/15-6-2012 Τ.
Β

Ν.Π.Ι.∆.

613/15-3-2013
Τ.Β

45

9.000 ευρώ

Ν.Π.Ι.∆.

3037/29-11-2013
Τ.Β

65

2.500 ευρώ

Μ.Κ.Ο.

2298/16-9-2013
Τ.Β

19

1.000 ευρώ

500 ευρώ
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 577
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµο̟ράτησης του έργου: «Ε̟είγοντα
αντι̟ληµµυρικά έργα στο Σ̟ερχειό ̟οταµό και στους συµβάλλοντες χείµαρρους», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.500.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
52460/3838/07-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Ε̟είγοντα αντι̟ληµµυρικά έργα στο Σ̟ερχειό
̟οταµό και στους συµβάλλοντες χείµαρρους», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
3.500.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία.
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) τη δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει
την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 578
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟αράτασης της σύµβασης καθαριότητας των χώρων των
υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας
Εκ̟αίδευσης.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
51906/2922/06-05-2014 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 κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την ̟αράταση της σύµβασης καθαριότητας των χώρων των υ̟ηρεσιών της
Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης,
συνολικού ̟οσού 10.888,88 € συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για διάστηµα δύο (2)
µηνών, α̟ό 22-05-2014 έως 21-07-2014.
Η ισχύουσα σύµβαση λήγει στις 21-05-2014 µε δικαίωµα της Π.Ε. Εύβοιας να την
̟αρατείνει για δύο (2) ακόµη µήνες µετά τη λήξη της και σε ̟ερί̟τωση µη ολοκλήρωσης
των διαδικασιών νέου διαγωνισµού µέχρι το ̟έρας των διαδικασιών αυτών, ύστερα
α̟ό σύµφωνη γνώµη και των δύο συµβαλλοµένων µερών.
Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02073 ΚΑΕ 0875.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, διότι ̟ρόκειται για εργολαβία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 579
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ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για την µεταφορά αντικειµένων - ταχυµεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2332/06-052014 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
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/06-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για την µεταφορά αντικειµένων - ταχυµεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, ̟ου ̟ροσκόµισε η υ̟οψήφια
ανάδοχος εταιρεία, ̟ροκειµένου να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού.
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στην εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»
σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της, ό̟ως αυτή α̟οτυ̟ώθηκε στην υ̟΄αριθµ. 485/24-042014 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 580
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρων για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Γ.Α. 456/06-052014 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 κατά ̟λειοψηφία
∆ιορίζει :
1. ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο Άµφισσας
Γεώργιο ∆ελµούζο, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί
στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 29-5-2014 ή σε κάθε µετ’
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή - αγωγή ̟ου άσκησε ο
Χρήστος Μασούρας, κατά της 42/06 καταλογιστικής ̟ράξης ̟αράβασης α̟ό το µικτό
κλιµάκιο ελέγχου Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών.
2. ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο Άµφισσας
Eλένη Μ̟αρλιακού, στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να
̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 29-5-2014 ή σε κάθε
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή - αγωγή ̟ου
άσκησε η Ελένη Τζαβάρα κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, ̟ου αφορά στην διεκδίκηση οικογενειακού ε̟ιδόµατος.
3. ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο Παναγιώτα
Σ̟υρο̟ούλου, στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 29-5-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή
ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή - αγωγή ̟ου άσκησε η Σοφία
Αθανασο̟ούλου και λοι̟οί κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, για την
̟ρόσθετη ̟αροχή των 176,00€.
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Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τους διορισµούς δικηγόρων µε α/α 2
και 3, διότι αφορούν εργασιακά δικαιώµατα.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 581
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου:
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Γαύρος – Προυσός – Αρα̟οκέφαλα», Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 996/06-05-2014
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 στον οδικό άξονα Γαύρος –
Προυσός – Αρα̟οκέφαλα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € 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 582
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον
οδικό άξονα Μ̟αγασάκι – Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 853/17-04-2014
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας και το υ̟΄ αριθµ. 1/04-04-2014
(θέµα 11ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 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 ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό
άξονα Μ̟αγασάκι – Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού
70.000,00 € µε Φ.Π.Α., αναδόχου Πέτρου Κούτσικου Ε∆Ε, µέχρι 30-7-2014.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 583
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση ̟αραχωρηµένου κτιρίου ΟΑΕ∆ για την στέγαση
Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 989/06-05-2014
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής
δήλωσαν ότι η ̟ροσφερθείσα έκ̟τωση (3%) είναι ̟ροκλητικά α̟αράδεκτη για την
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φύση του έργου.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Α̟ορρί̟τει την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, διότι κρίνει
την οικονοµική ̟ροσφορά του τελικού µειοδότη µη ικανο̟οιητική, και ̟αρα̟έµ̟ει το
θέµα στο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
ως αρµόδιο να γνωµοδοτήσει, σε εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3669/2008 (άρθρο 27,
̟αρ. 2β).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 584
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2335/06-052014 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
∆εν εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.
4071/2012, για ̟ληρωµή του ̟αρακάτω λογαριασµού έργου, Π.Ε. Φθιώτιδας, διότι
̟ρόκειται ̟ροφανέστατα για δηµοτικό έργο.

1

Τίτλος έργου
1η εντολή
«Αµµοχαλικόστρωση
αγροτικών οδών
̟εριοχής Ανθήλης»

Προµηθευτής
Φώτιος Ζορµ̟άς

Ποσό
14.662,04

Κ.Α.Ε.
9771

Παρατηρήσεις

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 585
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟ανών για την ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας
(εξ΄αναβολής).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1836/06-052014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, ως εξής:
α/α
1

Τίτλος Έργου
εντολή ̟ληρωµής του έργου
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
1η

Ανάδοχος
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ποσό σε €
15.000,00€
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2

3

4

5

6

Ευρυτανίας» ̟ου αφορά σε καθαρισµό
δρόµων- α̟οχιονισµό της ̟εριοχής του
∆ήµου Αγράφων µε τσά̟α JCB για το
διάστηµα α̟ό 02/04/2014 έως
20/04/2014.
Κ.Α.Ε. 9771
η
1 εντολή ̟ληρωµής του έργου
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας» ̟ου αφορά σε
α̟οχιονισµό και άρση κατα̟τώσεων
της ̟εριοχής του ∆ήµου Αγράφων µε
τσά̟α JCB για το διάστηµα α̟ό
30/01/2014 έως 20/04/2014.
Κ.Α.Ε. 9771
η
1 εντολή ̟ληρωµής του έργου
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας» ̟ου αφορά σε καθαρισµό
ρεµάτων και άρση κατα̟τώσεων της
̟εριοχής του ∆ήµου Αγράφων µε
χρήση εκσκαφέα για το διάστηµα α̟ό
05/02/2014 έως 20/04/2014.
Κ.Α.Ε. 9771
η
1 εντολή ̟ληρωµής του έργου
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας» ̟ου αφορά σε καθαρισµό
ρεµάτων του ∆ήµου Καρ̟ενησίου µε
χρήση εκσκαφέα για το διάστηµα α̟ό
30/01/2014 έως 20/04/2014.
Κ.Α.Ε. 9771
1η εντολή ̟ληρωµής του έργου
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας» ̟ου αφορά σε
εκβραχισµούς στην Πρασιά και Κέδρα
του ∆ήµου Αγράφων µε χρήση
κοµ̟ρεσέρ για το διάστηµα α̟ό
12/02/2014 έως 30/03/2014
Κ.Α.Ε. 9771
η
1 εντολή ̟ληρωµής του έργου
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας» ̟ου αφορά σε
καθαρισµούς ρεµάτων – άρση
κατα̟τώσεων της ̟εριοχής του ∆ήµου

ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24.108,00€

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

15.500,00€

ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11.808,00€

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6.800,00€

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

14.200,00€
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Αγράφων µε χρήση ̟ροωθητή D8 για
το διάστηµα α̟ό 12/02/2014 έως
15/04/2014
Κ.Α.Ε. 9771
7

1η εντολή ̟ληρωµής του έργου
«Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας» ̟ου αφορά σε
καθαρισµούς δρόµων – άρση
κατα̟τώσεων της ̟εριοχής του ∆ήµου
Αγράφων µε χρήση φορτωτή για το
διάστηµα α̟ό 12/02/2014 έως
15/04/2014
Κ.Α.Ε. 9771

ΓΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

12.300,00€

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 586
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
50913/3139/05-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου αφορούν αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:
1. ̟οσό 2.035,92 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή
οδοι̟ορικών 9 υ̟αλλήλων της, ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, ∆/νσης
Ανά̟τυξης, της ∆/νσης Μεταφορών για τους µήνες Α̟ρίλιο, Μάιο.
2. ̟οσό 168,90 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας
6 µελανιών για το ̟ολυµηχάνηµα HP OFFICEJET 3680 του τµήµατος ε̟αγγέλµατος της
∆/νσης Ανά̟τυξης (ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ).
3. ̟οσό 200,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας
1 τόνερ, 1 µελάνι του τµήµατος µισθοδοσίας (ΠΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΕΕΥΑΓΓΕΛΟΣ).
4. ̟οσό 802,97 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή
λογαριασµών ∆.Ε.Η..
5. ̟οσό 500,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας
ειδών καθαριότητας για τα κτίρια της Π.Ε. Φωκίδας (ΜΑΝΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).
6. ̟οσό 100.000,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 5262, για την ̟ληρωµή
α̟οζηµίωσης ̟ροσώ̟ων ̟ου α̟ασχολούνται για την διενέργεια των εκλογών.
7. ̟οσό 553,50 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή δα̟άνης
για την κατασκευή άξονα, βάση βοηθητικού τροχού καταστροφέα, αντικατάσταση
ρουλεµάν, ζυγοστάθµιση σταυρού του ΚΗΗ 1625 UNIMOG της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ).
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8. ̟οσό 61,50 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής
ελαστικού τι̟-το̟ του ΚΗΥ 4647 Νταλίκας SCANIA της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
(ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).
9. ̟οσό 98,40 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή κατασκευής
σωλήνα υψηλής ̟ίεσης µήκος 1,05µ του CAT 215 B της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ).
10. ̟οσό 159,90 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή
κατασκευής σωλήνα υψηλής ̟ίεσης µήκος 2,50 µ και κατασκευή σωλήνα υψηλής ̟ίεσης
µήκος 1,95µ του Ι.Χ 100967 NEW HOLAND της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
(ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ).
11. ̟οσό 659,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ανταλλακτικών (φώτα, φλάς, φάρος, µ̟αταρίες) του ΚΗΗ 1611 stayer της
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).
12. ̟οσό 335,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής
ταχογράφου του ΚΗΗ 1611 stayer της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ).
13. ̟οσό 129,15 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ε̟ισκευής
ελαστικού, αεροθαλάµου και φασκιά του ΚΗΗ 1611 STAYER της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).
14. ̟οσό 102,23 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ανταλλακτικών για το service του ΚΗΗ 1629 της ∆/νσης τεχνικών έργων
(ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΕΠΕ).
15. ̟οσό 29,52 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή service του
ΚΗΗ 1629 (ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΕΠΕ).
16. ̟οσό 356,70 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329, για την ̟ροµήθεια
ανταλλακτικών 2 φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων RICO (ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ).
17. ̟οσό 140,22 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας 1 τόνερ laser της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού (Π.Σ.Μ.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 587
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
32253/3223/06-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις δα̟άνες για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε.
Φωκίδας, ως εξής:
α/α
1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Προµήθεια Ψυχρής Ασφάλτου
α̟ό ̟ιστώσεις διαφόρων φορέων
2014 ΚΑΕ 9571

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
ALFA ALFA
ENERGY ABEE

ΠΟΣΟ
9215.77
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Στην ̟αρα̟άνω δα̟άνη ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 588
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟άνης για α̟οζηµίωση των υ̟αλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας
̟ου ασχολούνται µε τη διενέργεια των δηµοτικών - ̟εριφερειακών εκλογών και των
ευρωεκλογών της 18ης & 25ης Μαΐου.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 223/06-05-2014
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη ̟οσού 100.000,00€, για α̟οζηµίωση των υ̟αλλήλων της Π.Ε.
Ευρυτανίας ̟ου ασχολούνται µε τη διενέργεια των δηµοτικών - ̟εριφερειακών
εκλογών και των ευρωεκλογών της 18ης & 25ης Μαΐου, σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω
̟ίνακα:
Φορέας

ΚΑΕ

073

5262

Ονοµασία
Οδοι̟ορικά, α̟οζηµίωση και έξοδα κίνησης
̟ροσώ̟ων ̟ου α̟ασχολούνται µε τη διενέργεια
εκλογών

Ποσό
100.000,00 €

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 589
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ανοιχτού διαγωνισµού για την
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς, έτους
2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,60 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2418/06-052014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/06-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ανοιχτού
διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου
της ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού
145.227,60 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής
̟ροσφοράς της µοναδικής συµµετέχουσας «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΙΤΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ».
2. Ανακηρύσσει µειοδότη της ̟ροµήθειας την «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΙΤΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», µε τιµή
̟ροσφοράς 0,036 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο, διότι η οικονοµική ̟ροσφορά
του δεν υ̟ερβαίνει τη ̟ροσφερόµενη τιµή σύµφωνα µε το άρθρο 13, ̟αρ. 7 της αρ.
̟ρωτ. 1356/19-03-2014 ̟ροκήρυξης.
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Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει αφού ̟ροσκοµιστούν α̟ό τον µειοδότη τα
δικαιολογητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 6, ̟αρ. 2, του Π.∆. 118/2007.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 590
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του
̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2417/06-052014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το α̟ό υ̟΄ αριθµ. 3/06-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του
̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των
δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους
ελαιώνες, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της
Ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.211,33 €
µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του
άρθρου 6 ̟αρ.2 του Π.∆. 118/2007 ̟ου ̟ροσκόµισε η υ̟οψήφια ανάδοχος εταιρεία
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», ̟ροκειµένου να γίνει η κατακύρωση της ̟ροµήθειας.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ε.Π.Ε.» µε τιµή ̟ροσφοράς 1,050€ ανά αναρτηµένη ̟αγίδα χωρίς Φ.Π.Α..
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 591
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «∆ρόµος Μάρµαρα Ανατολή»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 4.490.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
52321/3834/06-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη
συνέχεια ̟αρείχε ̟ρόσθετες διευκρινήσεις ο κ. Αντωνό̟ουλος Αντώνης, Προϊστάµενος
της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όσον
αφορά την χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου έργου.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου: «∆ρόµος Μάρµαρα Ανατολή», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 4.490.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε αναθεώρηση, α̟ό 1-1-2013
µέχρι την 31-12-2014, ήτοι κατά ε̟τακόσιες τριάντα (730) ηµερολογιακές ηµέρες, ̟έραν
της τελευταίας εγκεκριµένης, ̟ροκειµένου να ̟ροχωρήσει η ολοκλήρωση του έργου.
Ο Πρόεδρος κ. Μουλκιώτης Γεώργιος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 592
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟ρακτικού - κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για την «Προµήθεια µελανιών (TONER) για τους εκτυ̟ωτές, τα
φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα και συσκευές φαξ, για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε
Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2328/06-052014 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
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/06-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για την «Προµήθεια µελανιών (TONER) για τους εκτυ̟ωτές, τα
φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα και συσκευές φαξ, για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ̟ου ̟ροσκόµισαν
στην ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού:
α) για την ̟ροµήθεια µελανιών τόνερ (toner) για τους εκτυ̟ωτές στην εταιρεία:
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ∆.Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε δ.τ. "ΓΡΑΜΜΗ COM", σύµφωνα µε την
̟ροσφορά της, ήτοι 41.709,72 € χωρίς Φ.Π.Α.,
β) για την ̟ροµήθεια µελανιών (toner) για τα φωτοτυ̟ικά στην εταιρεία: «ΓΚΑΡΕΛΗΣ
Ν.» µε δ.τ. «HITEC», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της, ήτοι 6.844,25€, χωρίς Φ.Π.Α.,
γ) για την ̟ροµήθεια µελανιών (toner) για τα φαξ στην εταιρεία: «ΓΚΑΡΕΛΗΣ Ν.» µε
δ.τ. «HITEC», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της, ήτοι 2.991,30€, χωρίς Φ.Π.Α..
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 593
ΘΕΜΑ 27ο: 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. 2327/06-052014 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:
Α. την δα̟άνη και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης για µισθοδοτικές αµοιβές,
ασφαλιστικές εισφορές, αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή υ̟ηρεσιών ως
κατωτέρω:
1

2

∆α̟άνη για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών ̟αρελθόντων
ετών σε εκτέλεση δικαστικής α̟όφασης
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0288
∆α̟άνη για την συντήρηση & ε̟ισκευή µεταφορικών µέσων
ξηράς των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας

9.500,00

10.000,00
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3

4

5

∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0861
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ε̟ιδόµατος νεφρο̟αθών (ΜάιοςΙούνιος 2014)
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 2713
∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια κεφαλών για σφραγίδες α̟οστολής
δειγµάτων για το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5244
∆α̟άνη για την αµοιβή µέλους της Ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για
την ανάθεση της µελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΖΕΛΙ (Τµήµα
Αγ. Κων/νος – Ζέλι)
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0515

165.000,00

550,00

600,00

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

2

3

4

5

6

7

8

Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για τις
ανάγκες µηχανήµατος ΜΕ 104058, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για τις
ανάγκες µηχανήµατος ΜΕ 104058, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟ιβατηγού
αυτοκινήτου ΚΗΗ 2717 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών µηχανήµατος ΜΕ
91712 και ΜΕ 5588 Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για τις
ανάγκες µηχανήµατος ΜΕ 104058, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για τις
ανάγκες µηχανήµατος ΜΕ 104058, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για τις
ανάγκες των οχηµάτων & µηχανηµάτων , της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1699
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών µηχανήµατος ΜΕ
5588 και το όχηµα ΚΗΙ 1352 Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861

970,00

980,00

861,00

890,00

860,00

550,00

695,00

640,00
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9

10

11

12

13

Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για τις
ανάγκες του οχήµατος ΚΗΗ 2786, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για τις
ανάγκες των οχηµάτων
ΚΗΙ 1353, ΚΗΗ 2784, της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για τις
ανάγκες των οχηµάτων και µηχανηµάτων ΚΗΗ 2713, ΚΗΗ 2784,
ΚΗΗ 2786, ΚΗΙ 1361, ΜΕ 5593, ΜΕ 109801 της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την αγορά ̟ολυµηχανήµατος (χρήση
ως Φαξ) για τις ανάγκες της ∆/νσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων.
Σχετ. : το αρ. 49809/558/29-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1725
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την αµοιβή δικαστικού ε̟ιµελητή για
ε̟ίδοση εγγράφων για την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321 ΚΑΕ 0871

420,00

750,00

745,00

225,00

150,00

14 Έγκριση ̟ληρωµής δα̟άνης για την µεταφορά µαθητών για τους µήνες
Σε̟τέµβριο – Οκτώβριο - Νοέµβριο 2013, σύµφωνα µε το αριθµ. 2494/02-052014 έγγραφο της ∆/νσης Ανά̟τυξης και τον ̟αρακάτω ̟ίνακα:
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0821

Α/Α
ΑΝΑ∆
ΟΧΟΥ

Α/Α
∆ΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΟΥ

1

9

2

87.1

114.2

Τέκου Μαρία
Φακίτσας
Κωνσταντίνος
Φακίτσας
Κωνσταντίνος
Στεργιό̟ουλος
Κωσταντίνος
Στεργιό̟ουλος
Κωσταντίνος

120

Τάτσιαρης Σωτήριος

87.2
3

4

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ _
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

114.1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ
537,88 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
537,88 €

4.379,88 €
2.650,98 €

7.030,86 €

3.045,35 €
3.037,44 €

6.082,79 €

3.864,60 €

3.864,60 €
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15

ΣΥΝΟΛΟ
17.516,13 €
17.516,13 €
Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την µεταφορά µαθητών µε Ειδικά Μαθητικά ∆ελτία
για τους µήνες Σε̟τέµβριο - Οκτώβριο - Νοέµβριο – ∆εκέµβριο 2013, σύµφωνα
µε το αριθµ. 2491/02-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανά̟τυξης και τον
̟αρακάτω ̟ίνακα ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0821:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ
ΣΕΠΤ-ΟΚΤ-ΝΟΕΜ-∆ΕΚ. 2013

144.546,60 €

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
Α.Ε.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ
ΣΕΠΤ-ΟΚΤ-ΝΟΕΜ-∆ΕΚ. 2013

43.335,30 €

ΣΥΝΟΛΟ

187.881,90 €

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 594
ΘΕΜΑ 28ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 126/10-02-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης – δέσµευσης
̟ίστωσης ανά Περιφερειακή Ενότητα για την ̟ληρωµή εργοδοτικών εισφορών των
α̟ασχολουµένων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος
‘’Κοινωφελούς εργασίας’’ του Ο.A.E.∆..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2338/06-052014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 126/10-02-2014 α̟όφασή της, ως ̟ρος τον ΚΑΕ και Ε.Φ. της
δα̟άνης µε α/α 1, ̟ου αφορά ̟ληρωµή εργοδοτικών εισφορών των α̟ασχολουµένων
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος ‘’Κοινωφελούς
εργασίας’’ του Ο.A.E.∆., α̟ό το εσφαλµένο «Ε.Φ. 01.073 Κ.Α.Ε. 0352 στο ορθό «Ε.Φ.
01.071 Κ.Α.Ε. 9412».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 595
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
52161/2924/06-05-2014 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
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Α. 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:
α/α

1

2

Τίτλος Έργου
6ης ̟ιστο̟οίησης του έργου:
«ΓΗΠΕ∆Ο ΑΓ. ΛΟΥΚΑ,
∆ΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ
(ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ)»
η
1 συµ̟ληρωµατική σύµβαση
του έργου: «Ε̟ισκευή –
Αντικατάσταση σκελετού
στέγης µουσείου Φυσικής
Ιστορίας Ιστιαίας»

Ανάδοχος

Ποσό σε €

Κ.Α.Ε.

Π. Ι.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
ΑΤΕ

37.270,76

9459

ΤΣΑΟΥΣΗΣ Ι.
ΤΙΜΟΛΕΩΝ

21.104,43

9779

Β. ∆ιορθώνει:
την υ̟΄αριθµ. 964/6-8-2013 (̟ρακτικό 24/2013, θέµα 26ο) α̟όφασή της, ως ̟ρος το
̟οσό της δα̟άνης µε α/α 3, α̟ό το εσφαλµένο «80.000,00 €», στο ορθό «45.258,65€», ως
εξής:

3

∆έσµευση ̟ίστωσης για την
υ̟ογραφή της σύµβασης του
έργου: «Ε̟ισκευή –
Αντικατάσταση σκελετού στέγης
µουσείου Φυσικής Ιστορίας
Ιστιαίας»

ΤΣΑΟΥΣΗΣ Ι.
ΤΙΜΟΛΕΩΝ

45.258,65

9779

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 596
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
52162/2925/06-05-2014 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 αγορές, ε̟ισκευές,
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:
1. ̟οσό 234,78 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης
∆ιοικητικού Οικονοµικού µηνών Ιουλίου – Οκτωβρίου 2013 (Έγγρ. 49985/2815/30-042014)
2. ̟οσό 904,09 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης
∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µηνών 5-3-2013 έως 18-12-2013.
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3. ̟οσό 200.00,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073 ΚΑΕ 5262, για α̟οζηµίωση
̟ροσώ̟ων ̟ου ασχολούνται µε την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των
εκλογών για την ανάδειξη των µελών Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου της 18ης και 25ης
Μαΐου 2014.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 597
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 52163/2926/65-14 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή,
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει
Α. κατά ̟λειοψηφία, µειοψηφούντος του κ. Αναστάσιου Χρονά
1. Εγκρίνει την δα̟άνη ̟οσού 8.300,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9779,
για το έργο «Εργασίες διαµόρφωσης θαλάµου ανά̟αυσης στο τµήµα αξονικού
τοµογράφου Νοσοκοµείου Χαλκίδας».
2. ∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 603/29-05-2013 (̟ρακτικό 17/2013, θέµα 19ο) α̟όφασή της,
ως ̟ρος τον ΚΑΕ, α̟ό το εσφαλµένο «Κ.Α.Ε. 9762», στο ορθό «Κ.Α.Ε. 9459», ̟ου αφορά
δα̟άνη για την α̟ευθείας ανάθεση της µελέτης «Υ̟οστήριξη της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας στην υ̟οβολή ̟ρότασης χρηµατοδότησης της αξιο̟οίησης του
συγκροτήµατος του Εργοστασίου Γεωργιάδη α̟ό το Ταµείο Αστικής Ανά̟τυξης του
Χρηµατοδοτικού Εργαλείου Jessica» ̟ου έχει ενταχθεί στο έργο «∆ιερεύνηση
αξιο̟οίησης ακινήτου ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η», στην εταιρεία «REDECON A.E.».
Β. οµόφωνα
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του αιτήµατος της υ̟ηρεσίας για διόρθωση της
υ̟΄αριθµ. 1575/19-12-2013 (̟ρακτικό 37/2013, θέµα 51ο ) α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Π.Σ.Ε., ̟ροκειµένου να ε̟ανέλθει µε νέα αναλυτικότερη εισήγηση.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 598
ΘΕΜΑ 32ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1331/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟ανών για αγορές,
ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
50823/2885/02-05-2014 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
Συµ̟ληρώνει την υ̟' αριθµ. 1331/07-11-2013 (̟ρακτικό 31/2013) α̟όφασή της ̟ερί
έγκριση της δα̟άνης µε α/α 11, ως εξής:
11. συµ̟ληρωµατική δα̟άνη ύψους 4.687,92 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ
02073 ΚΑΕ 1321, ̟ου ̟ροέκυψε α̟ό διαφορά στην ενίσχυση του βασικού σκελετού των
ελαστικών (ελαστικά ενισχυµένης κατασκευής µε 16 λινά αντί για 12 λινά ̟ου εκ
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̟αραδροµής είχε εξαρχής εγκριθεί), κατά την ̟ροµήθεια 12 ελαστικών για γκρέϊντερ
α̟ό τη Goodyear της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Σχετ.: Έγγρ. 98967/4660/28-8-13
∆/νσης Τεχνικών Έργων και Πρακτικό 42/2012 θέµα 16 α/α 10 α̟όφαση 1250).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 599
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟ανών για την ̟ροµήθεια υλικών, υ̟ηρεσιών και εξο̟λισµού
για τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των
µελών του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου της 18ης & 25ης Μαΐου καθώς και για την έκδοση
εκλογικών α̟οτελεσµάτων στην Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
51984/2923/06-05-2014 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 την συνολική δα̟άνη ̟οσού 115.000,00 €, για την ̟ροµήθεια υλικού,
υ̟ηρεσιών και εξο̟λισµού για τη διενέργεια των ̟ροσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών
και των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου της 18ης &
25ης Μαΐου 2014 καθώς και για την έκδοση των εκλογικών α̟οτελεσµάτων στην Π.Ε.
Εύβοιας.
Η ανωτέρω δα̟άνη ̟ου θα ε̟ιβαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ειδικό Φορέα 02073, ΚΑΕ 5261,
αναλύεται, ως εξής:
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Προµήθεια εκλογικού υλικού σύµφωνα µε την 7898/272-2014 α̟όφαση του Υ̟ουργείου Εσωτερικών και
ε̟ι̟λέον, σφραγίδες, λάστιχα, είδη γραφική ύλης, σάκοι,
σακούλες και λοι̟ά αναλώσιµα είδη συναφή της
εκλογικής διαδικασίας
Αναβάθµιση Λογισµικού του συστήµατος καταχώρησης
και ̟ροβολής των εκλογικών α̟οτελεσµάτων
Τεχνική υ̟οστήριξη κατά τη διάρκεια της εκλογικής
διαδικασίας, εκ̟αίδευση ̟ροσω̟ικού για καταχώρηση,
έλεγχο και µετάδοση εκλογικών α̟οτελεσµάτων και
ε̟εξεργασία δεδοµένων, κατασκευή κέντρου τύ̟ου,
ζωντανή µετάδοση των τεκταινόµενων στο διαδικτυακό
κανάλι της ΠΕ Ευβοίας.
Προµήθεια Η/Υ, υλικά αναβάθµισης Η/Υ, υλικών
δοµηµένης καλωδίωσης, toner, φωτοτυ̟ικό χαρτί,
φωτοαντίγραφα
Λοι̟ές ̟ροµήθειες υλικών, εξο̟λισµού και υ̟ηρεσιών
̟ου ενδέχεται να ̟ροκύψουν κατά την εκλογική
διαδικασία και δεν ̟εριλαµβάνονται στα ανωτέρω

2
3

4

5

Προϋ̟ολογισµός
δα̟άνης

27.000 €

8.000 €

10.000 €
10.000 €

5.000 €
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ΣΥΝΟΛΟ

60.000 €

Η ̟αραλαβή των ̟αρα̟άνω υλικών, εξο̟λισµού και υ̟ηρεσιών θα γίνει α̟ό την
αρµόδια υ̟ηρεσιακή ε̟ιτρο̟ή της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ̟ου
συγκροτήθηκε µε την αριθµ: 37669/2096/31-3-2013 α̟όφαση του Αντι̟εριφερειάρχη
Π.Σ.Ε. κ. Βουρδάνου ∆ηµητρίου.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντι̟εριφερειάρχη Π.Σ.Ε. κ. Βουρδάνο ∆ηµήτριο να ̟ροβεί στις
α̟αραίτητες ενέργειες για την άµεση ̟ροµήθεια των ̟αρα̟άνω υλικών, εξο̟λισµού
και υ̟ηρεσιών.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 600
ΘΕΜΑ 34ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» ενώ̟ιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας [µεταβατική έδρα
Καρ̟ενησίου] - (α̟όκρουση αγωγής του Ιωάννη Χρήστου του Αναγνώστου).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2363/06-052014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο
Καρ̟ενησίου, κ. Μ̟όνια Θωµά του Ευάγγελου, Α.Μ. 35 (οδός Τσιτσαρά Σ̟. 8 - Τ.Κ.
36100), στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον
του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας [µεταβατική έδρα Καρ̟ενησίου], στη
δικάσιµο της 27-06-2014, ηµέρα Παρασκευή και σε κάθε µετ΄ αναβολή ορισθείσα,
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 03-07-2008 και µε αριθ. κατ. 164/2008 αγωγή του
Ιωάννη Χρήστου Αναγνώστου, κατά της ̟ρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ευρυτανίας και νύν «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συντάσσοντας υ̟όµνηµα,
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».
ΙΙ. Το ύψος της α̟αιτούµενης δα̟άνης για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε το Φ.Π.Α.
ανέρχεται ̟ερί̟ου σε τριακόσια ̟ενήντα ̟έντε (355) ευρώ.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 601
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1848/06-052014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
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Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, ως εξής:
Α/Α

1

2

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Την δα̟άνη για την ετήσια αµοιβή των συµβολαίων
ασφάλειας οχηµάτων και µηχανηµάτων της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄ αριθµ. 1826/6-5-2014 έγγραφο της
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ
073 ΚΑΕ 0899.
Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια τριών σφραγίδων
αυτόµατων για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών &
Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄ αριθµ. 1652/30-04-2014 έγγραφο
της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ
073 ΚΑΕ 1699.
Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών
µηχανολογικού εξο̟λισµού των µηχανηµάτων και
οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΕΙ∆ΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗ
ΤΟΥ
ΗΜΙΦΟΡΤΗ
ΓΟ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΑΡΙΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗ
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΝΙΑ
ΗΤΟΥ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ
ΚΗΥ 4374
15/4/2014

ΚΗΥ 3798

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ
(ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
σε ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ
1Ο
2/5/2014
ΣΥΝΟΛΟ
2Ο

15. 000,00 ευρώ

70,11 ευρώ

602,04 ευρώ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
ΦΠΑ
134,64
134,64
467,40
467,40
602,04

Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 1826/6-5-2014 έγγραφο της
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ
073 ΚΑΕ 1321.
Την δα̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και
ε̟ισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των
οχηµάτων και µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.

123,00 ευρώ
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ΕΙ∆ΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ
ΟΥ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ
15/4/2014

ΟΧΗΜΑ

ΚΗΙ 4374
ΣΥΝΟΛΟ
(1Ο)

ΠΟΣΟ

123,00
123,00
123,00

Σχετ. έγγραφο: το υ̟΄αριθµ. 1826/6-5-2014 έγγραφο της
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ
073 ΚΑΕ 0861.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 602
Πριν την λήξη της συνεδρίασης, ο ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανά̟τυξης
Π.Ε. Εύβοιας, κ. Νικόλαος Πέ̟̟ας, εισηγήθηκε ̟ροφορικά τη λήψη α̟όφασης ε̟ί του
κάτωθι θέµατος:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση συµ̟ληρωµατικού ̟οσού για την κάλυψη της
δα̟άνης ̟ου ̟ροέκυψε α̟ό τη µεταφορά του τουριστικού υλικού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. της Μόσχας (Ρωσία) ̟ου
̟ραγµατο̟οιήθηκε α̟ό 19 έως 22-03-2014 (εξ ΄αναβολής).
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την συζήτηση του ̟αρα̟άνω θέµατος.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 603
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1903/10-04-2014
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνέχεια ο κ. Νικόλαος Πέ̟̟ας
̟αρείχε τις α̟αιτούµενες διευκρινήσεις και αιτιολόγησε την αιτηθείσα δα̟άνη ̟ου
̟ροέκυψε στα ̟λαίσια της ανωτέρω έκθεσης.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει το συµ̟ληρωµατικό ̟οσό 1.625,00€ για την κάλυψη της δα̟άνης ̟ου
̟ροέκυψε α̟ό τη µεταφορά του τουριστικού υλικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. της Μόσχας (Ρωσία) ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε α̟ό 19
έως 22-03-2014.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί µε τακτικό ένταλµα και θα βαρύνει τον
εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014, Ειδικός
Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0844.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 604
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ΑΔΑ: ΒΙΦΑ7ΛΗ-ΑΜΟ
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων θεµάτων λύεται
η ̟αρούσα συνεδρίαση. Το ̟ρακτικό συντάχθηκε και υ̟ογράφεται α̟ό τα
̟αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Μουλκιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Παναγιώτης Παρχαρίδης
Περικλής Καραΐσκος
Γεώργιος Μ̟αντούνας
Αναστάσιος Χρονάς

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζωή Σύψα
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