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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 18ης Ιουλίου 2013
Αριθµός Πρακτικού 22
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3,
1ος όροφος), σήµερα στις 18 Ιουλίου 2013, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 10:00 ̟.µ., συνήλθε σε
συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-12013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά
α̟ό την υ̟΄ αριθµ. 1126/11-7-2013 ̟ρόσκληση του Προέδρου αυτής, ό̟ως
συµ̟ληρώθηκε µε τις 1138/12-7-2013 και 1161/15-7-2013 ανακοινώσεις αναβολής της
συνεδρίασης και ̟ροσθήκης θεµάτων, ̟ου ε̟ιδόθηκαν 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 21/8-7-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην
̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Σύλλογος Νέων Οκτωνιάς µε θέµα:
«ΟΚΤΩΝΙΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση
ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος α̟ό Λιδωρίκι έως Βρίζες», Π.Ε. Φωκίδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού και ανάθεση της µελέτης – ̟αροχής υ̟ηρεσιών «Μελέτη
α̟οκατάστασης κατολίσθησης τµήµατος ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Ρα̟τό̟ουλου –
Πρασσιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Κατασκευή Ε.Ο. Άµφισσας – Λιδωρικίου (α̟ό Αγία Ευθυµία έως διασταύρωση νέων
φυλακών).
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου σταδίου της µελέτης: «Μελέτη έργου ̟ροστασία ̟ρανών
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιενέργεια δηµόσιας κλήρωσης για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Άρση
ε̟ικινδυνοτήτων και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ̟ρανών σε τµήµα της Ε.Ο.
Άµφισσας – Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 8ο: Λύση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη Πράξης Εφαρµογής του
Πολεοδοµικού Σχεδίου ε̟έκτασης ̟όλεως Άµφισσας».
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή άµεσων έργων
αντιµετώ̟ισης κατα̟τώσεων-κατολισθήσεων ε̟ί της οδού Στόµιο - διασταύρωση µε ε.ο.
Οξύλιθος – Πλατάνα (στην ̟εριοχή α̟ό Χ.Θ 0+650 έως Χ.Θ 1+000)», Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού του
έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµου ̟ρος Ι.Μ. Σωτήρας Καρ̟ενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην θεατρική
̟αράσταση ̟ου διοργανώνει ο σύλλογος Φίλων Νοµού Εύβοιας «ΥΠΑΡΧΩ» ΣΤΕΛΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η, µε θέµα: «Όταν συνάντησα τον Στέλιο».
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τευχών ̟ρος διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης της µελέτης του
έργου: «Μελέτη αξιο̟οίησης Μύλων Ζαράκων», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού
36.371,21 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση άσκησης ή µη ένδικου µέσου ̟ρος λύση της εταιρείας «Κραταίος
Ανώνυµος Βιοτεχνική και Εµ̟ορική Εταιρεία τροφίµων», Π.Ε. Εύβοιας (εξ΄αναβολής).
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης και Παραλαβής του
έργου: «Τεχνικός Σύµβουλος για την υ̟οστήριξη σύνταξης του Καλλιεργητικού
Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελεσµάτων του ανοικτού
διαγωνισµού για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού
51.722,478 €, µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιάλυση σύµβασης του έργου: «Κατασκευή Κερκίδων Α̟οδυτηρίων στο
Γή̟εδο ∆ύστου» Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 19ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 738/27-6-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί α̟ευθείας ανάθεσης της ̟ροµήθειας: «Προµήθεια και εγκατάσταση δυο
(2) βοηθητικών διατάξεων για την ̟ρόσβαση ΑΜΕΑ σε ̟αραλίες της Φθιώτιδας», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή δα̟άνης τελών κυκλοφορίας
µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2013.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της εργασίας (̟αροχής υ̟ηρεσίας):
«Εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος ασφαλείας στα δύο κτίρια της τέως ̟αιδαγωγικής
ακαδηµίας».
ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Κατασκευή
τοίχου αντιστήριξης στην ̟αραλιακή ζώνη Πανόρµου Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
45.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 24ο: Κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού για την «Προµήθεια
εξο̟λισµού δηµόσιων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», για την ̟ιστο̟οίηση
κατά ISO 9001-2008 των ̟έντε δηµόσιων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 38.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς»,
Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟ανών για την εκτέλεση έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του
έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Κ. Κλωνίου», Π.Ε. Φθιώτιδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 47.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Aνακατασκευή τεχνικού
υδροληψίας στον ΤΟΕΒ Ροδίτσας (̟εριοχή µεριστή)», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
24.500.00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής).
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανέγερση Πολυδύναµου
Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας».
ΘΕΜΑ 30ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου:
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Μ̟αγασάκι – Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα»,
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση της τελικής φάσης αγώνων ΠΟΛΟ της Α2
Εθνικής κατηγορίας ανδρών, για το 2013 στη Λαµία (εξ΄αναβολής).
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων
της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης A’ εξαµήνου, έτους 2013, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση 7ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Οδός Προκό̟ι –
Πήλι Φυτοτεχνικές εργασίες», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 96.500,00.
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 38ο: ∆ιόρθωση των υ̟΄αριθµ. 684/17-7-2012 και 542/20-5-2013 α̟οφάσεων της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί εγκρίσεων δα̟ανών
για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων
της Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την
κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε Ευβοίας και των ∆/νσεων
Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού έτους 2013», ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 €.
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 43ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής στο ∆ιοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 44ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

4

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΗ-ΘΜΕ

ΘΕΜΑ 46ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για ̟αροχή γνωµοδότησης ε̟ί θέµατος της Π.Ε.
Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για την υλο̟οίηση της εργασίας
(̟αροχή υ̟ηρεσίας) «Ψηφιο̟οίηση κτηµατολογικού διαγράµµατος, ε̟ικαιρο̟οίηση
κτηµατολογικών ̟ινάκων του αρδευτικού έργου Ανατολικής Βίστριζας», Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 49ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του ̟ρακτικού ΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού
για την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης: «Οδός ∆ερβενοχώρια Όρια Νοµού ̟ρος
Ελευσίνα Ν.Α. Βοιωτίας», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 614.242,20 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την
̟ροµήθεια Γραφικής ύλης - Υλικών εκτύ̟ωσης – Φωτοτυ̟ικού χαρτιού για την κάλυψη
των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας – Β/θµιας
εκ̟αίδευσης του νοµού, ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 51ο: ∆ιορισµός ∆ικηγόρου για ̟αροχή γνωµοδότησης ε̟ί θέµατος της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την
«Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου
της ελιάς, έτους 2013», στην Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 64.787,31 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: «Α̟οκατάσταση
ε̟αρχιακού δρόµου Χανιων – Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 185.000,00 €
µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης και έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος
̟ρο̟ληρωµής για την ̟ληρωµή των τελών χρήσης µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.
Εύβοιας, έτους 2013.
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος
««∆ιατήρηση ∆ασών και ∆ασικών Ανοιγµάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό ∆ρυµό
Οίτης και στο όρος Καλλίδροµο της Στερεάς Ελλάδας».
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δα̟άνης & δηµο̟ράτησης του έργου: «Βελτίωση ελιγµού στην
ε̟αρχιακή οδό Κολάκα ̟ρος Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δα̟άνης & δηµο̟ράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση στον
Περιφερειακό δρόµο Ροδίτσας Μεγάλης Βρύσης», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
50.000,00 € µε Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δα̟άνης & δηµο̟ράτησης του έργου: «Βελτίωση δρόµου στον
Άγιο Κωνσταντίνο», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού έργου:
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Βίνιανη – ∆άφνη – Μαυροµάτα», Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του έργου:
«Ηλεκτροφωτισµός δυτικής ̟ρόσβασης Ιτέας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
33.500,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή τελών κυκλοφορίας µηχανηµάτων έργου
της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2013.
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στις
̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει ο ∆ήµος Ορχοµενού µε την ονοµασία «Η
αρχαία ελληνική µυθολογία µέσα α̟ό το λυρικό τραγούδι».
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση δα̟άνης – διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην κοινή οργάνωση – υλο̟οίηση µε το̟ικούς ̟ολιτιστικούς φορείς
εκδηλώσεων υ̟ερτο̟ικής σηµασίας µε θέµα: «7ο Φεστιβάλ Οίτης – ∆ίκτυο Φεστιβάλ
Υ̟ουργείου Πολιτισµού».
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης: «Οριοθέτηση χειµάρρων –
Αντι̟ληµµυρικά έργα Νότιας Εύβοιας».
ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «∆ιαµόρφωση αίθουσας
̟ολλα̟λών χρήσεων στο 1ο Λύκειο Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση δα̟ανών για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας σε ̟ολιτιστικές
εκδηλώσεις.

Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Αθανάσιος Μ̟ουραντάς, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής
Καραΐσκος, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς
(α̟ουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεµάτων 16-29, 36-45, 52-68), Κων/νος
∆ασκαλό̟ουλος, Θωµάς Τουσιάδης και Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του
Γεώργιου Πα̟αργύρη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, α̟ουσίαζε το
τακτικό µέλος Γεώργιος Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε, ως ανωτέρω.
Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Αθανάσιος
Μ̟ουραντάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στ.
Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε΄, ̟ου ορίσθηκε γραµµατέας της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας,
2. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
3. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ̟οδοµών.
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 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
«Προµήθεια υγρών καυσίµων και λι̟αντικών για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 369.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας
στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Ερέτριας µε θέµα:
«Εκδήλωση Ποντίων Ερέτριας 2013».
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας
στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερέτριας Κ.
Κανάρης µε θέµα: «Κανάρεια 2013».
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή
λογαριασµού έργου της Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 537/20-5-2013 α̟όφασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του υ̟οέργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε.Ο.∆. των
νοµών Φθιώτιδας-Φωκίδας-Ευρυτανίας (Χρήση 2013)», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 536/20-5-2013 α̟όφασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του υ̟οέργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε.Ο.∆. των
νοµών Εύβοιας-Βοιωτίας (Χρήση 2013)», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση διαγωνισµού για την
«Προµήθεια Ερ̟υστριοφόρου Προωθητή Γαιών», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
344.400,00€ µε Φ.Π.Α..

7

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΗ-ΘΜΕ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης στο ̟λαίσιο της
υλο̟οίησης ̟ρογραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Υ̟ουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του
∆ήµου Λαµιέων και του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούµελης.

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 801

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
«Προµήθεια υγρών καυσίµων και λι̟αντικών για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 369.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3698/16-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το α̟ό 16-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια
υγρών καυσίµων και λι̟αντικών για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 369.000,00 € µε Φ.Π.Α..
2. Αναδεικνύει µειοδότες, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή στα Λι̟αντικά και τη
µεγαλύτερη έκ̟τωση στα υγρά καύσιµα, ως εξής:
α) για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης (βενζίνη αµόλυβδη και ̟ετρέλαιο
κίνησης) την εταιρεία «ΧΑΛΚΙΑΣ Α.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 0,0015 €,
β) για την ̟ροµήθεια ̟ετρελαίου θέρµανσης την εταιρεία «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η
ΛΑΜΙΑΣ - VD OIL ΕΠΕ.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 0,0015 €,
γ) για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών την Ε̟ιχείρηση «ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΟΣ», ̟ου
̟ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή, ήτοι 8.692,41 € µε Φ.Π.Α..
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την ̟ροσκόµιση στην ε̟ιτρο̟ή
διαγωνισµού των α̟αραίτητων δικαιολογητικών α̟ό την ̟ροαναφερθείσες
αναδειχθείσες εταιρείες.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 802
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας
στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Ερέτριας µε θέµα:
«Εκδήλωση Ποντίων Ερέτριας 2013».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 675/16-7-2013
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
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Εγκρίνει την διάθεση ̟ίστωσης 984,00 € µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην
̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Ερέτριας «Οι Έλληνες του
Πόντου», µε θέµα: «Εκδήλωση Ποντίων Ερέτριας 2013», το Σάββατο 27 και την Κυριακή
28 Ιουλίου 2013, στην Κεντρική ̟λατεία της Ερέτριας, ως εξής:
Μέρος του κόστους για αφίσες, ̟ροσκλήσεις,
δηµοσιεύσεις, έντυ̟ο υλικό, ηχητική κάλυψη κ.λ.̟.

984,00 € µαζί µε ΦΠΑ

Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 803
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας
στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερέτριας Κ.
Κανάρης µε θέµα: «Κανάρεια 2013».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 698/16-7-2013
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την διάθεση ̟ίστωσης 2214,00 € µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας
στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει στην Ερέτρια ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Ερέτριας Κ. Κανάρης, µε θέµα: «Κανάρεια 2013», ως εξής:
Μέρος του κόστους για αφίσες, ̟ροσκλήσεις,
δηµοσιεύσεις, έντυ̟ο υλικό, ηχητική κάλυψη κ.λ.̟.

2214,00 € µαζί µε ΦΠΑ

Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 804
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή
λογαριασµού έργου της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
83831/3413/17-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012,
για ̟ληρωµή του ̟αρακάτω λογαριασµού έργου της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
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α/α

Τίτλος Έργου

Προµηθευτής

1

7ος λογαριασµός του
έργου: «Κατασκευή
άµεσων έργων
αντιµετώ̟ισης
κατα̟τώσεων –
κατολισθήσεω ε̟ί της οδού
Στόµιο – διασταύρωση µε
Ε.Ο Οξύλιθος – Πλατάνα»

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ

Ποσό σε
€
65.521,88

Κ.Α.
Ε
9781

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 805
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 537/20-5-2013 α̟όφασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του υ̟οέργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε.Ο.∆. των
νοµών Φθιώτιδας-Φωκίδας-Ευρυτανίας (Χρήση 2013)», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
84188/3725/17-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, καθώς και το µε αριθµ. 4689/102880/17-06-2013 έγγραφο της ∆/νσης
∆ιοίκησης της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τα ο̟οία και
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού, και τόνισε την ανάγκη
λήψης νέας α̟όφασης, ̟ου θα ε̟ισηµαίνει το γεγονός ότι το συγκεκριµένο έργο δεν
α̟οτελεί µέρος κατάτµησης, αλλά υ̟οέργο ̟ου εγκρίθηκε αυτοτελώς δυνάµει της ̟αρ.
14 του άρθρου 6 του Νόµου 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012).
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
1. Ανακαλεί την υ̟΄ αριθµ. 537/20-5-2013 α̟όφασή της, ̟ροκειµένου να ληφθεί νέα
α̟όφαση, ̟ου θα ε̟ισηµαίνει το γεγονός ότι το συγκεκριµένο έργο δεν α̟οτελεί µέρος
κατάτµησης, αλλά υ̟οέργο ̟ου εγκρίθηκε αυτοτελώς δυνάµει της ̟αρ. 14 του άρθρου 6
του Νόµου 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012).
2. Εγκρίνει τα ̟ρακτικά 1 & 2 της δηµο̟ρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε.Ο.∆. των
νοµών Φθιώτιδας-Φωκίδας-Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 €, το ο̟οίο
α̟οτελεί αυτοτελές υ̟οέργο του έργου της ΣΑΕΠ066 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» και Κ.Α.: 2012ΕΠ06600000,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 14 του άρθρου 6 του Νόµου 4071/2012 (ΦΕΚ
85Α/2012).
3. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική
ε̟ιχείρηση «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», ̟ου ̟ροσέφερε ̟οσοστό µέσης τεκµαρτής
έκ̟τωσης τέσσερα τοις εκατό (4%) ε̟ί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης.
Μειοψήφισε ο κ. Περικλής Καραΐσκος, διότι θεωρεί ότι ̟ρόκειται για κατάτµηση έργου.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 806
10
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 536/20-5-2013 α̟όφασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του υ̟οέργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε.Ο.∆. των
νοµών Εύβοιας-Βοιωτίας (Χρήση 2013)», ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
84193/3726/17-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, καθώς και το µε αριθµ. 4689/102880/17-06-2013 έγγραφο της ∆/νσης
∆ιοίκησης της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τα ο̟οία και
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού, και τόνισε την ανάγκη
λήψης νέας α̟όφασης, ̟ου θα ε̟ισηµαίνει το γεγονός ότι το συγκεκριµένο έργο δεν
α̟οτελεί µέρος κατάτµησης, αλλά υ̟οέργο ̟ου εγκρίθηκε αυτοτελώς δυνάµει της ̟αρ.
14 του άρθρου 6 του Νόµου 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012).
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
1. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 536/20-5-2013 α̟όφασή της, ̟ροκειµένου να ληφθεί νέα
α̟όφαση, ̟ου θα ε̟ισηµαίνει το γεγονός ότι το συγκεκριµένο έργο δεν α̟οτελεί µέρος
κατάτµησης, αλλά υ̟οέργο ̟ου εγκρίθηκε αυτοτελώς δυνάµει της ̟αρ. 14 του άρθρου 6
του Νόµου 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012).
2. Εγκρίνει τα ̟ρακτικά 1 & 2 της δηµο̟ρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο ΕΟ∆ των νοµών
Εύβοιας - Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 200.000,00 €, το ο̟οίο α̟οτελεί αυτοτελές
υ̟οέργο του έργου της ΣΑΕΠ066 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» και Κ.Α.: 2012ΕΠ06600000, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ̟αρ. 14 του άρθρου 6 του Νόµου 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012).
3. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική
ε̟ιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ», ̟ου ̟ροσέφερε ̟οσοστό µέσης
τεκµαρτής έκ̟τωσης ̟έντε τοις εκατό (5%) ε̟ί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης.
Μειοψήφισε ο κ. Περικλής Καραΐσκος, διότι θεωρεί ότι ̟ρόκειται για κατάτµηση έργου.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 807
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση διαγωνισµού για την
«Προµήθεια Ερ̟υστριοφόρου Προωθητή Γαιών», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
344.400,00€ µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3680/15-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υ̟΄ αριθµ. 5/10-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
«Προµήθεια Ερ̟υστριοφόρου Προωθητή Γαιών», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
344.400,00€ µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 ̟ου ̟ροσκόµισε στην ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού η
αναδειχθείσα εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».
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2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της (συνολική τιµή µονάδας
312.420,00 € µε Φ.Π.Α.).
3. Εγκρίνει την εκ νέου ̟αράταση της ισχύος της ̟ροσφοράς της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ» και της εγγυητικής της συµµετοχής του διαγωνισµού εφόσον
α̟αιτηθεί α̟ό 1/8/2013 έως και 30/11/2013.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 808
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης στο ̟λαίσιο της
υλο̟οίησης ̟ρογραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Υ̟ουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του
∆ήµου Λαµιέων και του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούµελης.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3750/18-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την δα̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης 20.000,00 € (µαζί µε το ΦΠΑ) για δα̟άνες σε
αφίσες, τις συνεντεύξεις τύ̟ου και γενικά σε όλο το έντυ̟ο και ̟ροφορικό υλικό
διαφήµισης του έργου και των ̟αραστάσεων του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου
Ρούµελης (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.).
H συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Σ.Ε. και
συγκεκριµένα τις ̟ιστώσεις του Ε.Φ.01071, ΚΑΕ 9779 του ̟ρογράµµατος ∆ηµόσιες
Ε̟ενδύσεις-Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης».
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς ε̟ικαλούµενος την δυσχερή οικονοµική κατάσταση.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 809

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 21/8-7-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 21/8-7-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 810
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην
̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Σύλλογος Νέων Οκτωνιάς µε θέµα:
«ΟΚΤΩΝΙΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 613/4-7-2013
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
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α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης 2.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην ̟ολιτιστική εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο
Σύλλογος Νέων Οκτωνιάς, µε θέµα «Οκτωνιά 16 Αυγούστου 2013», την Παρασκευή 16
Αυγούστου 2013, στον ̟ροαύλιο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου Οκτωνιάς, ως εξής:
Μέρος του κόστους για αφίσες, ̟ροσκλήσεις,
δηµοσιεύσεις, έντυ̟ο υλικό, ηχητική κάλυψη κ.λ.̟.

2000,00 € µαζί µε ΦΠΑ

Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013.
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την ̟αρατήρηση ότι “σε αυτή την οικονοµική συγκυρία και µε
δεδοµένη την σοβαρή υστέρηση στην χρηµατοδότηση της Περιφέρειας δεν ̟ρέ̟ει να
καλλιεργούνται αυτα̟άτες”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 811
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Α̟οκατάσταση
ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος α̟ό Λιδωρίκι έως Βρίζες», Π.Ε. Φωκίδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 76899/2779/27-2013 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 ̟ρακτικά 1 & 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση
ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος α̟ό Λιδωρίκι έως Βρίζες», Π.Ε. Φωκίδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α..
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική
ε̟ιχείρηση «Ηλίας Ξηρός του Βασιλείου», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση έντεκα τοις εκατό
(11%).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 812
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού και ανάθεση της µελέτης – ̟αροχής υ̟ηρεσιών «Μελέτη
α̟οκατάστασης κατολίσθησης τµήµατος ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Ρα̟τό̟ουλου –
Πρασσιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1480/4-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το α̟ό 27-6-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση της
µελέτης – ̟αροχής υ̟ηρεσιών «Μελέτη α̟οκατάστασης κατολίσθησης τµήµατος
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ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Ρα̟τό̟ουλου – Πρασσιά», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
2. Αναθέτει την ανωτέρω µελέτη – ̟αροχή υ̟ηρεσιών στο µελετητικό γραφείο
«Σελλούντος Κωνσταντίνος», το ο̟οίο κατέθεσε την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό
οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά και ̟ροσέφερε ̟οσοστό έκ̟τωσης το ο̟οίο αντιστοιχεί
σε αµοιβή ̟οσού 19.750,00 € χωρίς το ΦΠΑ, ανάλογου των το̟ικών συνθηκών της
̟εριοχής µελέτης και συµφέρον της Υ̟ηρεσίας.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ε̟ιφύλαξη ̟ως “τέτοιες µελέτες θα έ̟ρε̟ε
να µ̟ορούν να τις εκ̟ονήσουν οι τεχνικές υ̟ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας ακόµα και του
∆ήµου, λόγω της σοβαρότητας του ̟ροβλήµατος και α̟ό το γεγονός ότι τί̟οτα δεν έγινε εδώ και
οκτώ µήνες”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 813
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Κατασκευή Ε.Ο. Άµφισσας – Λιδωρικίου (α̟ό Αγία Ευθυµία έως διασταύρωση νέων
φυλακών).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 71569/3134/37-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και την
υ̟΄αριθµ. 3663/10-7-2013 α̟όφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τον
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Ε.Ο.
Άµφισσας – Λιδωρικίου (α̟ό Αγία Ευθυµία έως διασταύρωση νέων φυλακών),
συνολικής δα̟άνης 12.323.014,43€ (̟εριλαµβανοµένων Γ.Ε. & Ο.Ε., α̟ρόβλε̟των,
α̟ολογιστικών, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), δηλαδή ε̟ί ̟λέον του ̟οσού της αρχικής
σύµβασης κατά 946.118,88 €, ̟ου αφορά µόνο στην αύξηση των α̟ολογιστικών της
ασφάλτου και όχι στις υ̟όλοι̟ες εργασίες ̟ου είναι σε ισοζύγιο.
3ο

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 814
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου σταδίου της µελέτης: «Μελέτη έργου ̟ροστασία ̟ρανών
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1350/20-6-2013
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ου διαβιβάστηκε στην
Ε̟ιτρο̟ή µε το υ̟΄αριθµ. 392/4-7-2013 έγγραφο της γραµµατείας του Περιφερειακού
Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του
̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
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1. το 1ο στάδιο: Το̟ογραφική α̟οτύ̟ωση (1:1000) - Αναγνωριστική γεωλογική µελέτη
της µελέτης: «Μελέτη έργου ̟ροστασία ̟ρανών ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι
Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας,
2. την συνέχεια της εκ̟όνησης της ανωτέρω µελέτης µε την εκτέλεση του ε̟όµενου 2ου
σταδίου: Το̟ογραφικές α̟οτυ̟ώσεις (1:500) - Οριστική γεωλογική µελέτη.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 815
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιενέργεια δηµόσιας κλήρωσης για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Άρση
ε̟ικινδυνοτήτων και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ̟ρανών σε τµήµα της Ε.Ο.
Άµφισσας – Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 77079/2783/27-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού, ̟αρουσία των
εκ̟ροσώ̟ων των τριών εργολη̟τικών ε̟ιχειρήσεων (Φούντζηλας Βασίλειος, Ψύχας
Χαράλαµ̟ος & «ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.), οι οικονοµικές ̟ροσφορές των ο̟οίων ταυτίζονται
α̟όλυτα, και του ενιστάµενου κ. Ιωάννη Αθανασίου.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, ε̟ισηµαίνοντας ότι η
αρµοδιότητα για την εκδίκαση της ένστασης ανήκει στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή και όχι
στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού
α̟οφασίζει οµόφωνα
αναβάλλει το θέµα, ̟ροκειµένου να ε̟ανεισαχθεί σε ε̟όµενη συνεδρίαση µε νέα
εισήγηση α̟ό την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, ̟ου θα αφορά µόνο στην
εκδίκαση της ένστασης ̟ου υ̟οβλήθηκε α̟ό την εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «Ιωάννης Σ.
Αθανασίου».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 816
ΘΕΜΑ 8ο: Λύση της σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη Πράξης Εφαρµογής του
Πολεοδοµικού Σχεδίου ε̟έκτασης ̟όλεως Άµφισσας».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1735/17-5-2013
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. ̟ου διαβιβάστηκε
στην Ε̟ιτρο̟ή µε το υ̟΄αριθµ. 325/4-7-2013 έγγραφο της γραµµατείας του
Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη λύση της σύµβασης εκ̟όνησης της µελέτης: «Μελέτη Πράξης Εφαρµογής
του Πολεοδοµικού Σχεδίου ε̟έκτασης ̟όλεως Άµφισσας», ̟ου συνήφθη την 10-3-1992
µεταξύ του Νοµάρχη Φωκίδας και των συνεργαζοµένων γραφείων µελετών «Γεώργιος
Αντωνίου – Εµµανουήλ Λιανάκης – Ηλίας Μ̟εριάτος», χωρίς α̟οζηµίωση για τον
ανάδοχο, σύµφωνα µε το αιτιολογικό της εισήγησης της υ̟ηρεσίας.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά για αντικειµενικούς λόγους, συνυ̟ολογίζοντας
και την καθυστέρηση ̟ροώθησης της ̟ροηγούµενης σύµβασης για 30 ̟ερί̟ου χρόνια.
Ζήτησε, ε̟ίσης, να καταγραφεί ̟ως “ για την άκαρ̟η και ανα̟οτελεσµατική σύµβαση
ξοδεύτηκαν 29.000.000 € και υ̟άρχουν ̟ολιτικές ευθύνες στο σύστηµα διοίκησης ̟ου δεν
15
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̟αραγράφονται. Καταλογίζονται στα δύο µεγάλα κόµµατα ̟ου κυβερνούσαν και άφηναν
ανεξέλεγκτο και αβοήθητο τον δηµόσιο τοµέα διοίκησης ̟ου οι ίδιοι συκοφαντούν”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 817
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 78410/3212/47-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη 35.454,26 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9455, για τη
µελέτη: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)
∆ήµου Κονιστρών Ν. Εύβοιας».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 818
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή άµεσων έργων
αντιµετώ̟ισης κατα̟τώσεων-κατολισθήσεων ε̟ί της οδού Στόµιο - διασταύρωση µε ε.ο.
Οξύλιθος – Πλατάνα (στην ̟εριοχή α̟ό Χ.Θ 0+650 έως Χ.Θ 1+000)», Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
70187/3355/Φ.ΕΡΓΟΥ/3-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή άµεσων έργων
αντιµετώ̟ισης κατα̟τώσεων-κατολισθήσεων ε̟ί της οδού Στόµιο - διασταύρωση µε ε.ο.
Οξύλιθος – Πλατάνα (στην ̟εριοχή α̟ό Χ.Θ 0+650 έως Χ.Θ 1+000)», Π.Ε. Εύβοιας, κατά
δύο (2) µήνες, ήτοι µέχρι 31-10-2013.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 819
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού του
έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµου ̟ρος Ι.Μ. Σωτήρας Καρ̟ενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1474/3-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/18-6-2013 και 1α/20-6-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής
διαγωνισµού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµου ̟ρος Ι.Μ. Σωτήρας Καρ̟ενησίου»,
Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
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2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στον «Βαξεβάνο
Θεόδωρο του Κων/νου», ο ο̟οίος ̟ροσέφερε έκ̟τωση οκτώ τοις εκατό (8%).
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, ε̟ιφυλασσόµενος για την λαθεµένη αξιολόγηση
– ιεράρχηση της σηµασίας του συγκεκριµένου δρόµου.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 820
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην θεατρική
̟αράσταση ̟ου διοργανώνει ο σύλλογος Φίλων Νοµού Εύβοιας «ΥΠΑΡΧΩ» ΣΤΕΛΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η, µε θέµα: «Όταν συνάντησα τον Στέλιο».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 670/5-7-2013
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την διάθεση ̟ίστωσης 2214,00 µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην
θεατρική ̟αράσταση ̟ου διοργανώνει ο σύλλογος Φίλων Νοµού Εύβοιας «ΥΠΑΡΧΩ»
ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η, την Κυριακή 11 Αυγούστου 2013, στο υ̟αίθριο ∆ηµοτικό
Θέατρο ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ στη Χαλκίδα µε θέµα: «Όταν συνάντησα τον Στέλιο», ως εξής:
Μέρος του κόστους για αφίσες, δηµοσιεύσεις, έντυ̟ο
υλικό, ηχητική κάλυψη κ.λ.̟.

2214,00 € µαζί µε ΦΠΑ

Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις ΚΑΕ 9899 Ιδίων Πόρων και το έργο:
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟ήχησης 2013.
Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Αναστάσιος Χρονάς και Θωµάς Τουσιάδης.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 821
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τευχών ̟ρος διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης της µελέτης του
έργου: «Μελέτη αξιο̟οίησης Μύλων Ζαράκων», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού
36.371,21 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 79077/3832/57-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τον φάκελο του έργου: «Μελέτη αξιο̟οίησης Μύλων Ζαράκων», Π.Ε. Εύβοιας,
̟ροϋ̟ολογισµού 36.371,21 € µε Φ.Π.Α. ̟ου συντάχθηκε α̟ό την ∆/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Εύβοιας κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν.3316/05, ̟ροκειµένου να
̟ροχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης της µελέτης.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 822
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ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση άσκησης ή µη ένδικου µέσου ̟ρος λύση της εταιρείας «Κραταίος
Ανώνυµος Βιοτεχνική και Εµ̟ορική Εταιρεία τροφίµων», Π.Ε. Εύβοιας (εξ΄αναβολής).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
23058/51/1-3-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή,
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Να ασκηθεί αγωγή εκ µέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ̟ιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, για λύση της εταιρείας «ΚΡΑΤΑΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», Π.Ε. Εύβοιας,
σε εφαρµογή των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190/1920.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 823
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης και Παραλαβής του
έργου: «Τεχνικός Σύµβουλος για την υ̟οστήριξη σύνταξης του Καλλιεργητικού
Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 79385/334/87-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 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 το υ̟΄αριθµ. 1/8-7-2013 ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου: «Τεχνικός Σύµβουλος για την υ̟οστήριξη σύνταξης του
Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», το ο̟οίο αφορά στην
̟αραλαβή του ̟ρώτου ̟αραδοτέου (α̟οτύ̟ωση της υφιστάµενης κατάστασης) της
αναδόχου εταιρείας Ν. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ –Χ. ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ (δ.τ ELBEX) του
̟αρα̟άνω έργου.
Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για λαθεµένη διαδικασία ̟ου
α̟οκό̟τει τον σχεδιασµό της αγροτικής καλλιέργειας α̟ό τον φυσικό υ̟όλογο, τις δηµόσιες
υ̟ηρεσίες, µε τον βαρύγδου̟ο τίτλο, αλλά την ανα̟οτελεσµατική ̟αρουσία ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 824
Σ΄αυτό το σηµείο εξήλθε της αίθουσας συνεδριάσεων ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελεσµάτων του ανοικτού
διαγωνισµού για την «Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού
51.722,478 €, µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 10599/8-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το α̟ό 4-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διαγωνισµού για την
«Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου
της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 51.722,478 €, µε Φ.Π.Α., ̟ου
αφορά στην αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στις εταιρείες:
- BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. για το τµήµα Α΄ της Προκήρυξης µε ̟ροσφερόµενη τιµή σε ευρώ
ανά λίτρο µε δραστική ουσία alpha-cypermethrin χωρίς Φ.Π.Α. 25,93 €.
- ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. για το τµήµα Β΄ της Προκήρυξης, µε ̟ροσφερόµενη τιµή
σε ευρώ ανά λίτρο µε δραστική ουσία spinosad (CB) χωρίς Φ.Π.Α. 6,30 €.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 825
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2453/8-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή,
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την ̟αρακάτω δα̟άνη για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως
εξής:
α/α

Τίτλος Έργου

1

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ-ΒΟΥΛΠΗ-ΛΗΜΕΡΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΤΑΡΝΑΣ»

Ανάδοχος

Ποσό σε €

ΤΣΕΛΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

43.263,90€

ΚΑΕ 9453

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 826
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιάλυση σύµβασης του έργου: «Κατασκευή Κερκίδων Α̟οδυτηρίων στο
Γή̟εδο ∆ύστου» Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 79132/3834/57-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την διάλυση της σύµβασης του έργου: «Κατασκευή Κερκίδων Α̟οδυτηρίων
στο Γή̟εδο ∆ύστου» Π.Ε. Εύβοιας, αναδόχου Φράγκου Ευάγγελου και ΣΙΑ Ε.Ε., σε
εφαρµογή του άρθρου 62, ̟αρ. 6 του ν. 3669/2008.
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 827
ΘΕΜΑ 19ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 738/27-6-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί α̟ευθείας ανάθεσης της ̟ροµήθειας: «Προµήθεια και εγκατάσταση δυο
(2) βοηθητικών διατάξεων για την ̟ρόσβαση ΑΜΕΑ σε ̟αραλίες της Φθιώτιδας», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 80114/7458/97-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 738/27-6-2013 α̟όφασή της, ως εξής:
1.γ) Εγκρίνει τη δα̟άνη, ύψους 73.800,00 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της ̟ροµήθειας:
«Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) βοηθητικών διατάξεων για την ̟ρόσβαση
Α.Μ.Ε.Α. σε ̟αραλίες της Φθιώτιδας».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 828
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή δα̟άνης τελών κυκλοφορίας
µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2013.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2460/8-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή,
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη 3.061,40 € για ̟ληρωµή των τελών κυκλοφορίας µηχανηµάτων
έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2013, στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0912.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 829
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση της εργασίας (̟αροχής υ̟ηρεσίας):
«Εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος ασφαλείας στα δύο κτίρια της τέως ̟αιδαγωγικής
ακαδηµίας».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 80356/7466/97-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 23.400,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την
εκτέλεση της εργασίας (̟αροχής υ̟ηρεσίας) «Εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος
ασφαλείας στα δύο κτίρια της τέως ̟αιδαγωγικής ακαδηµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας. Η
ανάθεση της εργασίας (̟αροχή υ̟ηρεσίας) θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4071/2012, του άρθρου 6, ̟αρ. 7.
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 830
ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
80302/170/9-7-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας 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. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τη δικηγόρο
Χαλκίδας, Ελένη Θαλασσινού του Αντωνίου, (Σαλονικιού 4, Χαλκίδα και µε Α.Μ. 263
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας), ̟ροκειµένου: να ̟αρασταθεί και να
εκ̟ροσω̟ήσει το Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ̟ου
εδρεύει στη Λαµία Φθιώτιδας, οδός Υψηλάντη αρ. 1 και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα, ως
καθολικό διάδοχο του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία «Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν.
Ευβοίας» (Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), στο
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, για την συζήτηση:
Α) της α̟ό 3-7-2013 αίτησης αναστολής (κατά αναγκαστικής εκτέλεσης), ενώ̟ιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας µε ΓΑΚ 435/2013, του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ̟ου εδρεύει στη Λαµία Φθιώτιδας, οδός Υψηλάντη αρ.
1 και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα, ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία
«Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Ευβοίας» (Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) ΚΑΤΑ της κοινο̟ραξίας µε την ε̟ωνυµία «ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η ο̟οία εδρεύει στη Χαλκίδα, οδός Μιαούλη και
Τοµαρά αρ. 1, και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα ΚΑΙ ΚΑΤΑ 1)Της α̟ό 27-5-2013 ε̟ιταγής ̟ρος
εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου εκ του ̟ρώτου εκτελεστού α̟ογράφου της υ̟’ αρ.
1150/2012 α̟όφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς (µε συνηµµένη την υ̟’ αρ.
2/15-2-2013 Πράξη της Προέδρου του Β’ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς
̟ερί µετατρο̟ής της α̟όφασης σε καταψηφιστική) και της αρξαµένης αναγκαστικής
εκτελέσεως δυνάµει της ανωτέρω ε̟ιταγής, 2) Του α̟ό 31-5-2013 κατασχετηρίου της
αντιδίκου εναντίον µας εις χείρας της ανώνυµης τρα̟εζικής εταιρείας µε την ε̟ωνυµία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», ̟ου εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και
εκ̟ροσω̟είται νόµιµα, 3)Κάθε άλλης συναφούς ̟ράξης εκτέλεσης και εν γένει της
αναγκαστικής εκτέλεσης ̟ου ε̟ισ̟εύδεται βάσει των ̟αρα̟άνω ̟ράξεων και
υ̟ογράψει και καταθέσει το σχετικό υ̟όµνηµα, ως και τα σχετικά έγγραφα και εν γένει
̟ράξει ό,τι ̟ρέ̟ει ̟ροκειµένου να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής (κατά αναγκαστικής
εκτέλεσης),
Β) της α̟ό 3/7/2013 Ανακο̟ής (Κατά αναγκαστικής εκτέλεσης) ενώ̟ιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, µε ΓΑΚ 434/2013, του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ̟ου εδρεύει στη Λαµία Φθιώτιδας, οδός Υψηλάντη αρ.
1 και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα, ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία
«Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Ευβοίας» (Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) ΚΑΤΑ της κοινο̟ραξίας µε την ε̟ωνυµία «ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η ο̟οία εδρεύει στη Χαλκίδα, οδός Μιαούλη και
Τοµαρά αρ. 1, και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1)Της α̟ό 27-5-2013
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ε̟ιταγής ̟ρος εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου εκ του ̟ρώτου εκτελεστού α̟ογράφου της
υ̟’ αρ. 1150/2012 α̟όφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς (µε συνηµµένη την υ̟’
αρ. 2/15-2-2013 Πράξη της Προέδρου του Β’ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πειραιώς ̟ερί µετατρο̟ής της α̟όφασης σε καταψηφιστική) και της αρξαµένης
αναγκαστικής εκτελέσεως δυνάµει της ανωτέρω ε̟ιταγής, 2) Του α̟ό 31-5-2013
κατασχετηρίου της αντιδίκου εναντίον µας εις χείρας της ανώνυµης τρα̟εζικής
εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», ̟ου εδρεύει
στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα, 3)Κάθε άλλης συναφούς ̟ράξης
εκτέλεσης και εν γένει της αναγκαστικής εκτέλεσης ̟ου ε̟ισ̟εύδεται βάσει των
̟αρα̟άνω ̟ράξεων και υ̟ογράψει και καταθέσει το σχετικό υ̟όµνηµα, ως και τα
σχετικά έγγραφα και εν γένει ̟ράξει ό,τι ̟ρέ̟ει ̟ροκειµένου να γίνει δεκτή η ανακο̟ή,
Γ) της α̟ό 6/3/2013 ΑΙΤΗΣΗΣ ενώ̟ιον του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας µε αριθµό
καταχώρησης 53 και αριθµ.̟ρωτ. 2974/11-3-2013, του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ̟ου εδρεύει στη Λαµία Φθιώτιδας, οδός Υψηλάντη αρ.
1 και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα, ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία
«Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Ευβοίας» (Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) ΚΑΤΑ της κοινο̟ραξίας µε την ε̟ωνυµία «ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η ο̟οία εδρεύει στη Χαλκίδα, οδός Μιαούλη και
Τοµαρά αρ. 1, και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ της µε αριθµό 1150/2012
α̟όφασης του Β’ Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά και
υ̟ογράψει και καταθέσει το σχετικό υ̟όµνηµα, ως και τα σχετικά έγγραφα και εν γένει
̟ράξει ό,τι ̟ρέ̟ει ̟ροκειµένου να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης ,
∆) της α̟ό 18/6/2013 ΑΙΤΗΣΗΣ ενώ̟ιον του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας µε αριθµό
κατάθεσης 312/20-6-2013, του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας», ̟ου εδρεύει στη Λαµία Φθιώτιδας, οδός Υψηλάντη αρ. 1 και εκ̟ροσω̟είται
νόµιµα, ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία «Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ν. Ευβοίας» (Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α΄87/7-62010) ΚΑΤΑ της κοινο̟ραξίας µε την ε̟ωνυµία «ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.-ΑΝΤΑΙΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η ο̟οία εδρεύει στη Χαλκίδα, οδός Μιαούλη και Τοµαρά
αρ. 1, και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ της µε αριθµό 1150/2012
α̟όφασης του Β’ Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά και
υ̟ογράψει και καταθέσει το σχετικό υ̟όµνηµα, ως και τα σχετικά έγγραφα και εν γένει
̟ράξει ό,τι ̟ρέ̟ει ̟ροκειµένου να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής, ό̟ως ε̟ίσης να
̟ροβεί και σε κάθε άλλη εργασία ε̟ί του θέµατος ενώ̟ιον οιασδή̟οτε Αρχής µέχρι να
τελεσιδικήσει η υ̟όθεση αυτή.
2. Εγκρίνει οιαδή̟οτε σχετική διαδικαστική ̟ράξη της εντολοδόχου, την ο̟οία έχει ήδη
διενεργήσει, θεωρώντας την α̟όλυτα ορθή και έγκυρη.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 831
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Κατασκευή
τοίχου αντιστήριξης στην ̟αραλιακή ζώνη Πανόρµου Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
45.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 80245/2929/97-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει τα ̟ρακτικά Ι & ΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή
τοίχου αντιστήριξης στην ̟αραλιακή ζώνη Πανόρµου Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
45.000,00 € µε Φ.Π.Α..
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική
ε̟ιχείρηση «ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τριάντα έξι τοις
εκατό (36%).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 832
ΘΕΜΑ 24ο: Κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού για την «Προµήθεια
εξο̟λισµού δηµόσιων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», για την ̟ιστο̟οίηση
κατά ISO 9001-2008 των ̟έντε δηµόσιων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 38.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3547/8-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το α̟ό υ̟΄αριθµ. 3/8-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξο̟λισµού δηµόσιων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», για την ̟ιστο̟οίηση κατά ISO 9001-2008 των ̟έντε δηµόσιων ΚΤΕΟ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 38.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ̟αρ. 6 του άρθρου 2 του Π.∆.
118/2007, ̟ου ̟ροσκόµισε στην ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού ο υ̟οψήφιος ανάδοχος.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «AUTOVISION SAKAR
A.E. - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», σύµφωνα µε την ̟ροσφορά της
(29.224,80 €, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 833
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ης Συµ̟ληρωµατικής σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς»,
Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
80432/3889/Φ.ΕΡΓΟΥ/10-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
την αναβολή του θέµατος για ̟αροχή διευκρινίσεων α̟ό την υ̟ηρεσία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 834
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟ανών για την εκτέλεση έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 80413/7467/ 97-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για την εκτέλεση των ̟αρακάτω έργων της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ως εξής:
1. δα̟άνη 32.501,70 € µε ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: «∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΡΕΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ»,
2. δα̟άνη 85.419,97 € µε ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: «∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ
∆ΡΟΜΟΥ Ι.Μ. ΑΓΑΘΩΝΟΣ – ΛΥΧΝΟΣ»,
3. δα̟άνη 48.750,00 € µε ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Τ.∆. ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»,
4. δα̟άνη 47.000,00 € µε ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΙΤΗΣ»,
5. δα̟άνη 24.000,00 € µε ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ∆. ∆. ΠΤΕΛΕΑΣ»,
6. δα̟άνη 24.000,00 € µε ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ – ΠΙΤΣΙΟΥ».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 835
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του
έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Κ. Κλωνίου», Π.Ε. Φθιώτιδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 47.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 80581/7520/
10-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή
κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Κ. Κλωνίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 47.000,00 €
µε Φ.Π.Α..
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική
ε̟ιχείρηση «Κουτσο̟άνος Ταξιάρχης», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τριάντα τρία τοις
εκατό (33%).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 836
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «Aνακατασκευή τεχνικού
υδροληψίας στον ΤΟΕΒ Ροδίτσας (̟εριοχή µεριστή)», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
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24.500.00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 77281/7174/37-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 24.500,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την
εκτέλεση του έργου: «Aνακατασκευή τεχνικού υδροληψίας στον ΤΟΕΒ Ροδίτσας
(̟εριοχή µεριστή)», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.500.00 € µε Φ.Π.Α.. Η ανάθεση
του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6, ̟αρ. 7.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 837
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανέγερση Πολυδύναµου
Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 75785/3353/57-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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 ̟αράταση της ̟ροθεσµίας του έργου: «Ανέγερση Πολυδύναµου
Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» µέχρι 31-08-2013 µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε τη
̟αρ. 8α του άρθρου 48 του ν.3669/08.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 838
Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.
ΘΕΜΑ 30ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2557/11-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την διάθεση ̟ιστώσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών (ανάληψη υ̟οχρεώσεων –
δέσµευσης ̟ιστώσεων) ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή
̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, ως εξής:
1) ̟οσού 134.30 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ
1699, για αγορά 9 σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας (Έγγραφο
1663/9-7-2013),
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2) ̟οσού 358.67 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ
1111, για αγορά µελανιών για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και του Γρ.
Κίνησης (Έγγραφα 1619/5-7-2013, 5564/9-7-2013),
3) ̟οσού 120,30 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ
1699, για αγορά σφραγίδων και ταµ̟όν (Έγγραφο ∆/νση β/θµια Εκ̟αίδευση 6330/27-2013),
4) ̟οσού 676,67 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ
5241, για αγορά υλικών δακοκτονίας (φελλοί, σάκοι, σ̟άγκος, λουκέτα κτλ) (Έγγραφο
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 10364/3-7-2013),
5) ̟οσού 11.306,07€, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 0291, για οφειλές υ̟έρ ΙΚΑ, για
εισφορά εξαγοράς συντάξιµης υ̟ηρεσίας τριών υ̟άλληλων σύµφωνα µε τις αριθµ.
Σ10/1552452/2546/11, Σ10/1625262/2028/11 & Σ10/7419812/442/12 συνταξιοδοτικές
̟ράξεις του ΙΚΑ,
6) ̟οσού 306,00€, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 869, για κάλυψη των α̟αραιτήτων
εξόδων για την έλευση του συνεργείου του ΚΕ∆Ε για διακρίβωση βλάβης της µηχανής
θλίψεως δοκιµίων σκυροδέµατος (Έγγραφο ∆/νση Τεχνικών Έργων – Τµήµα
Εργαστηρίων 2775/2-7-2013),
7) ̟οσού 116,85 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ
1729, για αγορά ενός κινητήρα µηχανήµατος του εργαστηρίου της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων,
8) ̟οσού 461,25 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ
1111, για αγορά 5 τόνερ φωτοτυ̟ικού της∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας,
9) ̟οσού 2.939,70 € συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ
851, για εργασίες συντήρησης στεγανο̟οίησης στον εξωτερικό χώρο του ̟ρώτου
ορόφου γύρω α̟ό την ΑΠΧ στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου Λιβαδειάς (έγγραφο ∆/νσης
Τεχνικών Έργων 2569/4-7-2013).
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “η δα̟άνη µε α/α 9
κρίνεται κατ΄ανάγκη θετικά, αφού το διοικητήριο της Λιβαδειάς δεν έχει ̟αραληφθεί ακόµη”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 839
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 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. 1526/10-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα
Μ̟αγασάκι – Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00
€ µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
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2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 840
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση της τελικής φάσης αγώνων ΠΟΛΟ της Α2
Εθνικής κατηγορίας ανδρών, για το 2013 στη Λαµία (εξ΄αναβολής).
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3511/8-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης, ̟οσού 5.000 €, για συµµετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην συνδιοργάνωση µε τον Γ.Σ. «ΝΗΡΕΑΣ» Λαµίας της
τελικής φάσης των αγώνων ΠΟΛΟ της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών 2013, οι ο̟οίοι
θα διεξαχθούν στη Λαµία στις 19, 20 και 21 Ιουλίου.
Το ̟αρα̟άνω ̟οσό θα διατεθεί για την έκδοση εισιτηρίων, ̟ανό, ̟ροσκλήσεων,
λαβάρων και κάθε είδους διαφηµιστικού υλικού για την άψογη τέλεση των αγώνων και
θα ̟ληρωθεί α̟ό τον Φορέα 01 071 ΚΑΕ 9779.
Ο κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης δήλωσε ότι α̟έχει της συζήτησης του θέµατος.
Ο κ. Θωµάς Τουσιάδης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο µε την ̟αρατήρηση ότι “σε αυτή την
οικονοµική συγκυρία και µε δεδοµένη την σοβαρή υστέρηση στην χρηµατοδότηση της
Περιφέρειας δεν ̟ρέ̟ει να καλλιεργούνται αυτα̟άτες”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 841
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων
της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3643/11-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012,
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

1
2
3

Τίτλος έργου
1η εντολή «Ασφαλτόστρωση τµήµατος
δρόµου Αταλάντη – Σκάλα Αταλάντης>>.
1η εντολή «Ασφαλτόστρωση τµήµατος του
δρόµου Λαµία - Φραντζή»
2η εντολή «Εργασίες α̟οκατάστασης
αναχώµατος στον Σ̟ερχειό στην ̟εριοχή τκ

Προµηθευτής
Γεώργιος Μεϊδάνης

Ποσό
23.368,83

Κ.Α.Ε
9781

Γεώργιος Μεϊδάνης

23.355,99

9781

4.499,34

9779

Ηλίας Καρ̟ούζης
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Αµουρίου»
4

4η εντολή «Μελέτη κατασκευής γέφυρας
στον ̟οταµό Ενι̟̟έα του ε̟αρχιακού
δρόµου Μακρολίβαδου – Φιλιαδώνας»

5

3η εντολή «Μελέτη κατασκευής γέφυρας στο
χείµαρρο Ιναχο του ε̟αρχιακού δρόµου
Περιβολίου – Μαρµάρων»

6

4η εντολή «Μελέτη βελτίωσης ε̟αρχιακού
δρόµου Ροβολιάρι – όρια Νοµού Καρδίτσας
̟ρος Ρεντίνα»

Μαργαρίτη – Κατείνα Σοφία –
Τσόλης Αλάξανδρος –
Παρθένιος Παναγιώτης –
Στρατάκου Φωτεινή – Λ.
Νικολάου & συνεργάτες
Μαργαρίτη – Κατείνα Σοφία –
Τσόλης Αλάξανδρος – Φράγκος
Α̟. & ΣΙΑ – Στρατάκου
Φωτεινή – Λ. Νικολάου &
συνεργάτες
∆.Κανελλό̟ουλος – Φ.Γκούτση
– Ζ.Μιχαλακας –
Ι.Αργυρό̟ουλος –
Σ.Μαυρογεώργιος –
Σ.Μ̟αχλαβά

5.129,33

9362

24.844,56

9362

31.073,65

9362

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 842
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης A’ εξαµήνου, έτους 2013, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3575/10-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι “δεν υ̟άρχει
̟ολιτική εισήγηση και σκε̟τικό α̟ό την ̟λειοψηφία ̟ου ασκεί διοίκηση. Η τριµηνιαία έκθεση
δείχνει µείωση εσόδων όσο και των εξόδων κατά 8.700.000 € και µας καλεί να συµφωνήσουµε µε
την λειψή αυτή χρηµατοδότηση. Προτείνεται η µείωση να κυµανθεί στο 40% των
̟ροϋ̟ολογισθέντων εσόδων (126.546.793,54 χ 0,40=50.618.717,42), ̟ροκειµένου να α̟οφευχθεί
η δέσµευση για έργα, για τα ο̟οία η χρηµατοδότηση δεν είναι εξασφαλισµένη. Όσα ε̟ικαλούνται
στην εισήγηση για τα έργα ̟ου δεν στέλνουν ή ̟ου στέλνουν µόνο όσα ̟ληρώνονται α̟ό ΠΤΑ
είναι λόγος ακυρότητας της α̟όφασης. Σε αυτή την κατάσταση τα δύο µεγάλα κόµµατα σιω̟ούν
και ̟ροσ̟αθούν να φανούν καλοί διαχειριστές µε µικροέργα, µε την καλλιέργεια αυτα̟ατών.
Στηρίζεται η κυβερνητική ̟ολιτική και δεν γίνεται τί̟οτα για να διεκδικηθούν όσα δικαιούται η
̟εριφέρεια και ο λαός. Η Περιφέρεια κλείνει τα µάτια της µ̟ροστά στην κατάσταση των ∆ήµων
και της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ήµων. Αντί να ̟ορίζεται α̟ό κοινού αρνείται και την τυ̟ική
συµ̟αράσταση και τον ̟αραµικρό διάλογο µαζί τους, αυτές τις µέρες µάλιστα ̟ου κινητο̟οιούνται
για τα άθλια οικονοµικά τους και τις α̟ολύσεις στο χώρο τους”. Τέλος, ο κ. Χρονάς ζήτησε
“έκτακτο Περιφερειακό Συµβούλιο µε αυτό το αντικείµενο, αλλά µε εισήγηση ̟ου θα διαµορφώσει
η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, καθώς και συνάντηση µε την ΠΕ∆, ̟ρακτική και συγκεκριµένη έκφραση
συµ̟αράστασης σε όσους αγωνίζονται”.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Α̟οδέχεται τα στοιχεία της τριµηνιαίας έκθεσης Α΄ εξαµήνου έτους 2013 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ̟ου υ̟έβαλε η ∆/νση Οικονοµικού Π.Σ.Ε., αλλά δεν
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α̟οδέχεται την ̟ρόταση για την µείωση του ̟ροϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 843
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση 7ης Τρο̟ο̟οίησης Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 3631/11-7-2013
και 3666/12-7-2013 έγγραφα της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα
ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την 7η Τρο̟ο̟οίηση Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε..
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι καταψηφίζει την εν λόγω τρο̟ο̟οίηση, διότι “αφορά αλλαγές
κωδικών και µικρο̟οσά διαφόρων ̟ηγών και όχι κρατική χρηµατοδότηση” και εφιστά την
̟ροσοχή, διότι “ υ̟άρχει κίνδυνος να δεσµεύονται ̟ιστώσεις ̟ου δεν υ̟άρχουν λόγω µείωσης
του ̟ροϋ̟ολογισµού, δηλαδή δεν µ̟ορεί να υ̟άρχουν δεσµεύσεις ̟αρα̟άνω α̟ό τα διαθέσιµα
χρήµατα, γιατί έτσι δηµιουργούνται ̟ροσδοκίες και ̟αραµένουν άνθρω̟οι α̟λήρωτοι και
̟εριµένουν…Αν χρειαστεί αυτό θα το κάνει η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, αρκεί να έχει ενηµέρωση”.
Έτσι, λοι̟όν, ο κ. Χρονάς ̟ροτείνει “τα α̟ολογιστικά στοιχεία ̟ου στέλνουν στο Υ̟ουργείο οι
υ̟ηρεσίες κάθε µήνα να έρχονται στην οικονοµική ε̟ιτρο̟ή και µάλιστα ανά ΚΑΕ µε την
̟αρακάτω µορφή και σε δεσµεύσεις δα̟ανών και σε υ̟όλοι̟α ̟ληρωµών, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι δεν µοιράζονται ακάλυ̟τες ε̟ιταγές, δηλαδή ̟ροσδοκίες χωρίς λεφτά”.
ΦΟΡΕ
ΑΣ

ΚΑ
Ε

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
/
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕ
ΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΥΠΑΡΧΟΥ
ΣΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ

∆ΕΣΜΕΥΣ ΠΛΗΡΩΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΕΣ
∆ΕΣΜΕΣΕΥ
ΣΗΜΕΡΑ
∆ΑΠΑΝΩ ΩΝ
Ν
ΕΩΣ
ΤΩΡΑ

Τέλος ο κ. Χρονάς ε̟ισήµανε ότι “για δα̟άνες ̟ου κατανέµονται ̟έραν του ενός έτους
χρειάζεται έγκριση α̟ό την Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση και ε̟ειδή η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
καταρτίζει τον ̟ροϋ̟ολογισµό αυτή θα ̟ρέ̟ει να δεσµεύεται για την κατανοµή σε ε̟όµενα
χρόνια”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 844
Σ΄αυτό το σηµείο εξήλθε της αίθουσας συνεδριάσεων ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της δηµο̟ρασίας του έργου: «Οδός Προκό̟ι –
Πήλι Φυτοτεχνικές εργασίες», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 96.500,00.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
80729/3899/Φ.ΕΡΓΟΥ/9-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος

29

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΗ-ΘΜΕ

̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
την αναβολή του θέµατος, για ̟αροχή ̟ρόσθετων διευκρινίσεων.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 845
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση για κάλυψη δεσµεύσεων και ̟ληρωµή δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3645/11-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την κάλυψη δεσµεύσεων και την ̟ληρωµή δα̟ανών ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν
για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα
Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:
1

2
3
4
5
6
7

Α̟οζηµίωση των γιατρών και της γραµµατέας της Β΄/θµιας
Ιατρικής Ε̟ιτρο̟ής (∆.Ι.Ε) Ν. Φθιώτιδας για το Γ΄ και ∆΄ τρίνηµο
2013 ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0515
Ε̟ισκευή ψυγείου συντήρησης εµβολίων της ∆/νσης Κτηνιατρικής
Εφ 01073 ΚΑΕ 0869
Α̟οζηµίωση ιατρών Α΄/θµιας Ιατρικής Εξέτασης υ̟οψηφίων
οδηγών για το Α΄ τρίµηνο 2013 ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0871
Συντήρηση ̟υροσβεστήρων για το ΚΕ∆∆Υ Φθιώτιδας ΕΦ 01073
ΚΑΕ 1699
Οδοι̟ορικά υ̟αλλήλου ∆/νση Κτηνιατρικής ∆΄ τρίµηνο 2012
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0711
Προµήθεια 4 κλιµατιστικών για την ∆/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ
Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1712
∆α̟άνες µεταφοράς µαθητών ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0821 ό̟ως ο
̟αρακάτω ̟ίνακας

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Ποζιός Γεώργιος

2

Μ̟εκερίδης Ζαφείρης

3

Πα̟ανικολάου Χρήστος

4.000,00

100,00
34.380,00
80,00
626,21
2.400,00

ΠΟΣΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ
3.118,80 €
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ
2.988,85 €
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ
1.689,35 €
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
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4

Αφοι ∆ρόσου Ο.Ε.

2.027,22 €

5

Αφοι ∆ρόσου Ο.Ε.

2.469,05 €

6

Αφοι ∆ρόσου Ο.Ε.

6.150,59 €

Σύνολο

18.443,86 €

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 846
ΘΕΜΑ 38ο: ∆ιόρθωση των υ̟΄αριθµ. 684/17-7-2012 και 542/20-5-2013 α̟οφάσεων της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί εγκρίσεων δα̟ανών
για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
81213/3309/11-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
∆ιορθώνει:
1. την υ̟. αριθµ. 684/17-7-2012 α̟όφασή της (̟ρακτικό 26 - θέµα 17, α/α 2) για την
̟ροµήθεια υλικών διαγράµµισης οδικού δικτύου 2012, ως ̟ρος τον Κ.Α.Ε 9781, ̟ου
αλλάζει και γίνεται Κ.Α.Ε. 9459,
2. την υ̟. αριθµ. 542/20-5-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 16 - θέµα 5, α/α 1) για την
τουριστική ̟ροβολή έτους 2013 του Ν. Εύβοιας, ως ̟ρος τον Κ.Α.Ε 9899, ̟ου
αλλάζει και γίνεται Κ.Α.Ε. 9459.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 847
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων
της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
81212/3308/11-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη και τη 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

Τίτλος Έργου

1

∆έσµευση

̟ίστωσης

Προµηθευτής

Ποσό σε Κ.Α.
€
Ε
για Σύµ̟ραξη γραφείων: Ν. 347.762,8 9762
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την
υ̟ογραφή
της
σύµβασης της µελέτης:
«Βελτίωση οδού Λέ̟ουρα
– Παραλία Οξυλίθου»

ΚΑΚΑΒΑΣ,
Ι. 2
ΚΟΥΙΝΗΣ,
Θ.
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ,
∆.
ΛΑΓΚΑ∆ΙΑΝΟΣ,
Χ.
ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ,
ΣΤ.
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ,
OBERMEYER
ΕΛΛΑΣ
Ε.Π.Ε
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε
2 ∆ιορθώνει (ως ̟ρος τον Κ.Α.Ε.) την υ̟. αριθµ. 277/27-3-2013 α̟όφασή της
(̟ρακτικό 11/2013) θέµα 2, α/α 59 ̟οσού 30.319,50, ως εξής:
2.α Γή̟εδο 5Χ5 στο Αργυρό ΑΝ.
30.319,50 9459
ος
(2 λογ/σµός)
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
η
3
1 ̟ιστο̟οίηση του έργου: ΙΑ
ΕΦΟΡΕΙΑ 4.348,93
9459
«Το̟ογραφική
και ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχιτεκτονική α̟οτύ̟ωση
του Αρχαίου θεάτρου
Ερετρίας
και
του
κατακείµενου οικοδοµικού
υλικού»
4 ∆ιορθώνει την υ̟. αριθµ. 406/16-4-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 13) θέµα 49,
α/α 5 ̟οσού 150.000,00 €, ως εξής:
4.α Εξόφληση λογαριασµών ∆.Ε.Η
90.000,00 9781
∆ΕΗ
για
τον
ηλεκτροφωτισµό κόµβων
4.β Εξόφληση λογαριασµών ∆.Ε.Η
60.000,00 9459
∆ΕΗ
για
τον
ηλεκτροφωτισµό κόµβων
5
4η ̟ιστο̟οίηση του έργου: Π. Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ 96.780,00 9459
«Γή̟εδο
Αγ.
Λουκά ΑΤΕ
∆ήµου
Ταµυναίων
(χλοοτά̟ητας
και
α̟ο̟εράτωση
α̟οδυτηρίων)
6
∆έσµευση ̟ίστωσης για ΕΥΑΓΓΕΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ 63.000,00 9459
την
υ̟ογραφή
της ΚΗΡΥΚΟ
σύµβασης
του
έργου:
«Αντικατάσταση
οχετού
στην Ε.Ο Βαθύ – Αυλίδα»
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 848
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
81215/3310/11-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
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̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη διάθεση ̟οσών 48,36 € µε Φ.Π.Α. και 169,59 € µε Φ.Π.Α, για ̟ροµήθεια (εκτός
διαγωνισµού) τριών και εικοσιένα σφραγίδων αντίστοιχα των υ̟ηρεσιών της Π.Ε
Εύβοιας, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1111,
2. τη διάθεση ̟οσού 2.214,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861, για
αµοιβή για εργασία αλλαγής ελαστικών για τα υ̟. αριθµ. ΜΕ 111638, ΜΕ 121117, ΜΕ
121120 οχήµατα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 59775/2864/1-7-13 ∆/νσης
Τεχνικών Έργων),
3. τη διάθεση ̟οσών 4.648,17 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) και 3.243,66 € µε Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε
1321), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών
συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΚΗΙ 8847 όχηµα- φορτηγό αν. µη ανατρ. (γενική
ε̟ισκευή για µεταφορά καυσίµων, σάκων ασφαλτοµίγµατος, ανταλλακτικών,
εργαλείων, υλικών σήµανσης οδών, µεταφορά ̟ροσω̟ικού) της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων, (Έγγρ. 55404/2650/15-5-13, 55399/2649/15-5-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων),
4. τη διάθεση ̟οσού 258,30 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861, για
̟αροχή υ̟ηρεσιών (αλλαγή φίλτρων και ασφαλειών) για το ΜΕ 121634 όχηµα ισο̟εδωτής της ∆/νσης Τεχνικών Εργων (Έγγρ. 76482/3670/2-7-13 της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων),
5. τη διάθεση ̟οσών 375,15 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) και 185,61 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321),
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών
συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΜΕ 111638 όχηµα ισο̟εδωτής (βλάβη στο τιµόνι εν
ώρα εργασίας) της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, (Έγγρ. 76505/3674/2-7-13, 76498/3673/27-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων),
6. τη διάθεση ̟οσών 98,40 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0869) και 270,00 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1329),
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών
συντήρησης και ε̟ισκευής για αλυσο̟ρίονο, θαµνοκο̟τικό, κονταρο – αλυσο̟ρίονο
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 76492/3672/2-7-13, 76486/3671/2-7-13 ∆/νσης
Τεχνικών ΄Εργων),
7. τη διάθεση ̟οσών: α) 222,95 € - υ̟ηρεσίες Ν. Αρτάκης, β) 23,00 € - Καρύστου, γ)
153,61 € - Ιστιαίας, δ) 4.101,77 € - Χαλκίδας, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0823,
για ̟ληρωµή ταχυδροµικών τελών µηνός Ιουνίου 2013,
8. τη διάθεση ̟οσού 830,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1321, για
̟ροµήθεια τεσσάρων ελαστικών (235/45-17 µάρκας BARUM- continental) για το KHH
6100 αυτοκίνητο της Π.Ε Εύβοιας,
9. τη διάθεση ̟οσών 86,10 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861) και 248,85 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321),
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών
συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΚΗΙ 5261 αυτοκίνητο της Π.Ε Εύβοιας,
10. τη διάθεση ̟οσών 1.056,48 € (ΚΑΕ 0345) και 60,66 € (ΚΑΕ 0355), α̟ό την ̟ίστωση
του Ε.Φ 02073, για αµοιβές ̟ροσω̟ικού ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί στις δηµόσιες υ̟ηρεσίες
̟ρακτική άσκηση µηνός Ιουνίου 2013,
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11. τη διάθεση ̟οσού 205,43 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για
οδοι̟ορικά της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού (τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας)
µηνών Α̟ριλίου – Ιουνίου 2013 (Έγγρ. 78250/3186/4-7-13 τµ. Προσω̟ικού &
Μισθοδοσίας),
12. τη διάθεση ̟οσών 73,80 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0869) και 220,62 € µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1329),
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073, για ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών
συντήρησης και ε̟ισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος τύ̟ου RICOH 1515 για το
ΚΕ∆∆Υ Ν. Αρτάκης (Έγγρ. 186/11-7-13 Κέντρο ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης &
Υ̟οστήριξης Ν. Εύβοιας “ΚΕ∆∆Υ”),
13. τη διάθεση ̟οσού 4.639,61 µε Φ.Π.Α. (̟λέον κρατήσεων), α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ
02073 ΚΑΕ 1511, για ̟ροµήθεια καυσίµων για τα οχήµατα της Π.Ε Εύβοιας µηνός
Α̟ριλίου 2013 (Έγγρ. ∆Υ/23-5-13) ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 849
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την
κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε Ευβοίας και των ∆/νσεων
Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού έτους 2013», ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 €.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
81071/3306/10-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. το υ̟΄αριθµ. 1/10-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για
την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την
κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε Ευβοίας και των ∆/νσεων
Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού έτους 2013», ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 €,
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στην ε̟όµενη φάση αξιολόγησης της οικονοµικής
̟ροσφοράς µε τον µοναδικό συµµετέχοντα, ήτοι την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΊΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ Α.Ε)», ̟ου εδρεύει στην Αθήνα (ΑΠΕΛΛΟΥ 1, 101188
ΑΘΗΝΑ).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 850
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δα̟ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2501/11-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή,
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
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Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, ως εξής:
Α/Α
1

2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. σε
ΕΥΡΩ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια µηχανολογικού εξο̟λισµού ΚΤΕΟ
Καρ̟ενησίου εν όψη Πιστο̟οίησής του και εγκατάσταση ̟λήρους
µηχανογράφηση συστήµατος αυτόµατων γραµµών ελέγχου
οχηµάτων και συγκεκριµένα α) Μηχανογράφηση διαχείρισης ΚΤΕΟ
αξίας (12.000,00€) β) Λογισµικό ̟ου θα µεταφέρει τις µετρήσεις α̟ό
την ζυγαριά στην Κεντρική Μονάδα αξίας (2.000,00€) γ) ένα (1)
Server αξίας (1.700,00€), ένα (1) standby server αξίας (700,00€) και
τρία(3) P.C. αξίας (2.100,00€)για τις ανάγκες της ∆/νσης
Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Σχετ. αριθµ. 2112/10-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού
της Π.Ε. Ευρυτανίας του
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ
9459
∆α̟άνη για την ̟ροµήθειας λι̟αντικών και λοι̟ών ειδών των
µηχανηµάτων και οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡΙΘ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Υ

4/6/2013

ΚΥ
3157
Προωθητήρας
ΚΗΥ
9377
Αυτοκίνητο
Jeep
ΚΗΥ
9365
Αυτοκίνητο
Ε̟ιβαιικό
ΚΥ
3156
Ισο̟εδωτής
ΚΥ
3156
Ισο̟εδωτής

06/06/2013

06/06/2013

10/06/2013
10/06/2013

10/06/2013

10/06/2013
13/06/2013

ΠΡΟΙΟΝ

ΛΑ∆Ι
BP
20-50 (4lit)
ΛΑ∆Ι
SPRINTER
20-50 (1lit)
ΛΑ∆Ι
SPRINTER
20-50 (4lit)
ΛΑ∆Ι
BP
20-50 (4lit)
ΓΡΑΣΣΟ
SRPINTER
LITHIUM
(5kg)
ΚΥ
3156 ΒΑΛΒΟΛΙ
Ισο̟εδωτής
ΝΗ BP 8090 (4lit)
ΚΥ
457 ΛΑ∆Ι
BP
Προωθητήρας
20-50 (4lit)
ΚΥ
3152 ΛΑ∆Ι
Εκσκαφέας
CASTROL
15-40 (4lit)

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
ΦΠΑ

1
(0536)
1
(0593)

25

1
(0540)

18

1
(0536)
1
(1080)

25

1
(3073)

25

1
(0536)
1
(3156)

25

22.755,00

584,00

5
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13/06/2013
17/06/2013
17/06/2013

18/06/2013

20/06/2013

25/06/2013

25/06/2013

ΚΗΥ
9376
Φορτηγό
ΚΥ
7411
Φορτωτής
ΚΥ
3152
Εκσκαφέας

SPRINTER
Υ∆Ρ. (4lit)
ΛΑ∆Ι
BP
20-50 (4lit)
SPRINTER
Υ∆Ρ.
DEXRON
(4lit)
ΙΧ 123351
SRPINTER
TELUS 68
(4lit)
ΚΥ
3157 SRPINTER
Προωθητήρας
TELUS 68
(18lit)
ΚΥ
460 CASTROL
Ισο̟εδωτής
TELUS 46
(20lit)
ΚΥ
460 CASTROL
Ισο̟εδωτής
ΛΑ∆Ι 15-40
(20lit)

1
(3110)
1
(0536)
1
(0546)

20

2
(3110)

20

1
(3009)

60

1
(3154)

110

1
(3158)

135

ΣΥΝΟΛΟ

3

4

5

25
24

584,00

Σχετ. αριθµ. 2401/03-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού
της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ
1511
∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ενός ελαστικού ισο̟εδωτή µε αρ.
αυτ/κου ΚΥ 3156, για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Σχετ. αριθµ. 2401/03-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού
της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ
1321
∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια χρωµάτων και λοι̟ών συναφών για τις
ανάγκες του κεντρικού Καταστήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Σχετ. αριθµ. 2485/10-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού
της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ
1641
∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια µελανιών για τις ανάγκες της ∆/νσης
Αγροτικής Ανά̟τυξης και της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ. της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Σχετ. αριθµ. 2485/10-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού
της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ
1111

60,00

1.570,00

302,62

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 851
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ΘΕΜΑ 43ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής στο ∆ιοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2263/21-6-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Χαλκίδας, κ. Ελένη Θαλασσινού, ̟ου υ̟ηρετεί στο Γραφείο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας
Π.Ε. Εύβοιας (οδ. Χαϊνά 93 - Τ.Κ. 34100), στην ο̟οία χορηγείται η εντολή και η
̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο
της 28-11-2013 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την
̟ροσφυγή της Κωνσταντίνας Σ̟υρίδωνος, κατά της αριθµ. 24/2006 δια̟ιστωτικής
̟ράξης του µικτού κλιµακίου ελέγχου Λιβαδειάς κ.λ.̟., της ̟ρώην Νοµ/κής Αυτ/σης
Βοιωτίας, για την ο̟οία είχε ορισθεί δικάσιµος στις 20-6-2013, ό̟ου και αναβλήθηκε
λόγω µη ̟αράστασης δικηγόρου, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση της α̟αιτείται, για την
υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 852
ΘΕΜΑ 44ο: Εγκρίσεις αγοράς, ε̟ισκευής, συντήρησης ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
81199/2653/11-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. την δα̟άνη ̟οσού 2.514,68 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0711, για
̟ληρωµή οδοι̟ορικών, µηνός Ιουνίου, 14 υ̟αλλήλων α̟ό τις ∆/νσεις ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού, Ανά̟τυξης, Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Φωκίδας,
2. την δα̟άνη ̟οσού 2.214,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0879, για
̟ροµήθεια ̟ρογράµµατος ευρωκωδικών, νέου το̟ογραφικού, ̟ρογράµµατος
ισουψείς και του ̟ρογράµµατος ΚΕΝΑΚ της ∆/νσης Τεχν.έργων (LH Λογισµική),
3. την δα̟άνη ̟οσού 184,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1699, για ̟ροµήθεια
µ̟αταρίας του το̟ογραφικού οργάνου (Tree top company),
4. την δα̟άνη ̟οσού 500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0843, για
φωτοτυ̟ίες σχεδίων ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Κουτσοχιώνης),
5. την δα̟άνη ̟οσού 228.610,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9479, για
̟ληρωµή 12ου λογαριασµού του έργου «Βελτίωση ε̟αρχιακού δρόµου ̟ρο ∆ιχώρι»
(Μινάβρα Τεχνική ΑΕ),
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6. την δα̟άνη ̟οσού 250.100,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459, για
̟ληρωµή 1ου λογαριασµού του έργου «Α̟οκατάσταση ζηµιών του ασφαλτικού
οδοστρώµατος του Εθνικού ∆ικτύου ΠΕ Φωκίδας» (Ηρακλής ΑΕ),
7. την δα̟άνη ̟οσού 450,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1699, για ̟ληρωµή
για κατασκευή 4 ̟ορτών, 8 µεντεσέδων, 2 µ̟άρων ασφαλείας, ̟ροµήθειας 2 λουκέτων
σε δύο ̟ίνακες ηλεκτροφωτισµού στην Ιτέα Φωκίδας (Μέγκος Αναστάσιος),
8. την δα̟άνη ̟οσού 430,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0861, για µεταφορά
µηχανήµατος ΙΧ 93436 σε συνεργείο στη Λειβαδιά µε ειδικό γερανοφόρο όχηµα, λόγω
βλάβης στο ηλεκτρονικό σύστηµα αυτού (Παυλοστάθης),
9. την δα̟άνη ̟οσού 10.600 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 1321, για ̟ροµήθεια
ανταλλακτικών για το µηχάνηµα D8N CAT,
10. την δα̟άνη ̟οσού 120,54 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1699, για
̟ροµήθεια 2 ̟υροσβεστήρων για τα κτίρια της ΠΕ Φωκίδας (Παναγούλα Κοντού),
11. την δα̟άνη ̟οσού 1140 €, α̟ό την ̟ίστωση Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0851, για ετήσια
συντήρηση ανελκυστήρων (Νικόλαος Καιλόγιαννος).
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 853
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 498/11-7-2013
& οικ.20/15-7-2013 έγγραφα των γραφείων Αντι̟εριφερειαρχών της Π.Σ.Ε. ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
α) τις µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, κα. Γιώτας Γαζή, α̟ό 1-7-2013
έως 14-7-2013, ως εξής:
- Τρίτη 2/7/2013 .Αθήνα. Υ̟ουργείο Πολιτισµού.
- Τετάρτη 3/7/2013 .Αθήνα. Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης
- Πέµ̟τη 4/7/2013. Αθήνα .Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος
- Πέµ̟τη 11/7/2013 Αθήνα. Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & ∆ικτύων.
- Παρασκευή 12/7/2013.Αθήνα.Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης.
β) τις µετακινήσεις της Αντι̟εριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κα. Φανής Πα̟αθωµά, ως
εξής:
- 10-01-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 15-01-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 21-012013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής
- 28-01-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 31-01-2013 Λιβαδειά – Λαµία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
- 01-02-2013 Λιβαδειά – Αθήνα, σύσκεψη στο Υ̟. Εργασίας
- 04-02-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 11-02-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 13-02-2013 Λιβαδειά – Αθήνα, σύσκεψη στο Κ.ΕΛ.Π.ΝΟ
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- 18-02-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 20-02-2013 Λιβαδειά – Ερέτρια Ευβοίας, συµµετοχή στο Συνέδριο Τουριστικής
Ανά̟τυξης
- 25-02-2013 Λιβαδειά – Λαµία, συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
- 27-02-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 28-02-2013 Λιβαδειά – Αθήνα, σύσκεψη στην Ελληνική Εταιρεία ∆ηµοσίου
- 06-03-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 13-03-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής
- 20-03-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 27-03-2013 Λιβαδειά – Λαµία, συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
- 29-03-2013 Λιβαδειά – Αθήνα, σύσκεψη εργασίας στο Υ̟ουργείο Ανά̟τυξης
- 01-04-2013 Λιβαδειά – Λαµία, συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
- 02-04-2013 Λιβαδειά – Καρ̟ενήσι, σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
- 05-04-2013 Λιβαδειά – Αθήνα, σύσκεψη στο Υ̟ουργείο Παιδείας
- 08-04-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 16-04-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 22-04-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής
- 25-04-2013 Λιβαδειά – Λαµία, συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
- 26-04-2013 Λιβαδειά – Χαλκίδα, σύσκεψη τουριστικής ανά̟τυξης στην Π.Ε. Ευβοίας
- 13-05-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 18-05-2013 Λιβαδειά – Λαµία, Έκθεση Τουριστικής Ανά̟τυξης
- 20-05-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 22-05-2013 Λιβαδειά – Λαµία, σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- 27-05-2013 Λιβαδειά – Λαµία, συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 854
Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.
ΘΕΜΑ 46ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για ̟αροχή γνωµοδότησης ε̟ί θέµατος της Π.Ε.
Βοιωτίας.
Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον εισηγητή
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2489/11-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή,
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την ̟αρακάτω δα̟άνη για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε.
Ευρυτανίας, ως εξής:
α/α

Τίτλος Έργου

Ανάδοχος

Ποσό σε
€
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1

Ε̟ισκευή κτηρίου κτηνιατρικής της
ΛΙΝΑΡ∆ΑΤΟΥ
∆/νσης Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ευρυτανίας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΕ 9459

24.600,00€

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 855
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για την υλο̟οίηση της εργασίας
(̟αροχή υ̟ηρεσίας) «Ψηφιο̟οίηση κτηµατολογικού διαγράµµατος, ε̟ικαιρο̟οίηση
κτηµατολογικών ̟ινάκων του αρδευτικού έργου Ανατολικής Βίστριζας», Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3662/12-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης 24.000,00 € για την υλο̟οίηση της εργασίας
(̟αροχή υ̟ηρεσίας) «Ψηφιο̟οίηση κτηµατολογικού διαγράµµατος, ε̟ικαιρο̟οίηση
κτηµατολογικών ̟ινάκων του αρδευτικού έργου Ανατολικής Βίστριζας», Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012, του
άρθρου 6, ̟αρ. 7.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Σ.Ε, και συγκεκριµένα
τις ̟ιστώσεις του Ε.Φ. 01071, ΚΑΕ 9779 του Προγράµµατος ∆Ε – ΚΑΠ έτους 2013.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 856
ΘΕΜΑ 49ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του ̟ρακτικού ΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού
για την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης: «Οδός ∆ερβενοχώρια Όρια Νοµού ̟ρος
Ελευσίνα Ν.Α. Βοιωτίας», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 614.242,20 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2984/12-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
1. Α̟ορρί̟τει α) την α̟ό 10-6-2013 ένσταση της διαγωνιζόµενης σύµ̟ραξης µε α/α 32:
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟ∆ΑΚΗΣ - "Ι. ΑΛΑΒΑΝΟΣ - Χ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε." - "ΟΛ.
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε." - ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΑΛΚΙΜΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΩΤΙΑ∆ΗΣ» κατά του Πρακτικού ΙΙ της
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης: «Οδός ∆ερβενοχώρια
Όρια Νοµού ̟ρος Ελευσίνα Ν.Α. Βοιωτίας», ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 614.242,20 € µε
Φ.Π.Α.
β) την α̟ό 13-6-2013 ένσταση της διαγωνιζόµενης σύµ̟ραξης µε α/α 22: "ΡΟΪΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε." - "INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΜΕΛΕΤΩΝ" - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΟΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΣ” κατά του
Πρακτικού ΙΙ της Ε.∆. για την ανάθεση εκ̟όνησης της µελέτης του θέµατος
ως αβάσιµες, για τους λόγους ̟ου αναλυτικά αναγράφονται στην γνωµοδότηση της
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού.
2. Α̟οδέχεται την αντικατάσταση στο ̟ρακτικό ΙΙ (ό̟ου έχει γραφεί), ως ̟ρος το
ορθότερο, της έκφρασης: «…..χωρίς όµως να ̟ροβλέ̟εται τρό̟ος ε̟ίλυσης της κάλυψης
του οικονοµικού αντικειµένου ̟ου θα ̟ροκύψει» µε την έκφραση: «….είναι ελλι̟ής η
αναφορά σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία ̟ου ̟εριέχονται στην ̟αρ.2 και 8 της Υ.Α.
(άρθρο 8).
Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, µε την ̟αρατήρηση ότι “θα τον ενδιέφερε η γνώµη
του Τ.Ε.Ε. και του Νοµικού Συµβούλου Π.Σ.Ε. ̟ριν καταλήξει σε συµ̟έρασµα η Οικονοµική
Ε̟ιτρο̟ή”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 857
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την
̟ροµήθεια Γραφικής ύλης - Υλικών εκτύ̟ωσης – Φωτοτυ̟ικού χαρτιού για την κάλυψη
των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας – Β/θµιας
εκ̟αίδευσης του νοµού, ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
81723/3324/11-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 3/5-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια Γραφικής ύλης - Υλικών εκτύ̟ωσης – Φωτοτυ̟ικού
χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των
∆/νσεων Α/θµιας – Β/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, ̟ροϋ̟ολογισµού 45.000,00 € µε
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου
19, ̟αρ. 6 του Π.∆. 118/2007 ̟ου ̟ροσκόµισαν στην ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού οι
αναδειχθείσες ατοµικές ε̟ιχειρήσεις.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού:
- για το Παράρτηµα Α΄ (κατάσταση ειδών γραφικής ύλης) στην εταιρεία «ΚΟΤΤΗΣ
– ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε», ̟ου εδρεύει στην Αθήνα (Κολωνού 21 & Κεραµεικού 29),
- για το Παράρτηµα Β΄ (̟ροµήθεια µελανιών για εκτυ̟ωτές και φαξ) και το
Παράρτηµα Γ΄ (̟ροµήθεια µελανιών φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων) στην εταιρεία
«EUROSUPPLIES – A. & M. ΓΑΛΑΝΗ», µε έδρα τα Σ̟άτα Αττικής (οδός Αρµονίας,
θέση ΛΙΟΦΥΤΙ),
- για το Παράρτηµα ∆΄ (φωτοτυ̟ικό χαρτί – τεχνικές ̟ροδιαγραφές) εκκρεµεί η
αυτε̟άγγελτη αναζήτηση α̟ό το Τµήµα Προµηθειών α̟οσ̟άσµατος Ποινικού
Μητρώου για την εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ», ̟ου εδρεύει
στη Χαλκίδα (Βαρατάση 4), ̟ροκειµένου να ̟ροχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης
του διαγωνισµού και η υ̟ογραφή της σύµβασης µε τον εν λόγω διαγωνιζόµενο.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 858
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ΘΕΜΑ 51ο: ∆ιορισµός ∆ικηγόρου για ̟αροχή γνωµοδότησης ε̟ί θέµατος της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ.
81381/639/10-7-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Ανα̟έµ̟ει την υ̟όθεση στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Π.Ε. Ευρυτανίας,
̟ροκειµένου να τηρηθεί η διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟ει το Π.∆.148/2010–Α΄241, σύµφωνα
µε την υ̟.αριθ.̟ρωτ.οικ.83852/1950/17-07-2013 εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 859
Σ΄αυτό το σηµείο εξήλθε της αίθουσας συνεδριάσεων ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την
«Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου
της ελιάς, έτους 2013», στην Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 64.787,31 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3609/12-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) το α̟ό 11-7-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την
«Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου
της ελιάς, έτους 2013», στην Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 64.787,31 € µε Φ.Π.Α.,
β) τη συνέχεια του διαγωνισµού για το 1ο Τµήµα ̟ου αφορά την ̟ροµήθεια 489 λίτρων
εγκεκριµένου σκευάσµατος µε δραστική ουσία l – cyhalothrin σε µορφή εναιωρήµατος
µικροκαψυλίων (CS) α̟ό την εταιρεία «Syngeta Hellas Α.Ε.Β.Ε.» ή 1.175 λίτρων
εγκεκριµένου σκευάσµατος µε δραστική ουσία alpha – cypermethrin σε µορφή
συµ̟υκνωµένου εναιωρήµατος (SC) α̟ό την εταιρεία «BASF- The Chemical Company»
στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών ̟ροσφορών, µιας και οι δύο
υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές κρίνονται ε̟αρκείς,
γ) τη συνέχεια του διαγωνισµού για το 2ο Τµήµα ̟ου αφορά την ̟ροµήθεια 163 λίτρων
εγκεκριµένου σκευάσµατος µε δραστική ουσία l – cyhalothrin σε µορφή εναιωρήµατος
µικροκαψυλίων (CS) α̟ό την εταιρεία «Syngeta Hellas Α.Ε.Β.Ε.» ή 392 λίτρων
εγκεκριµένου σκευάσµατος µε δραστική ουσία alpha – cypermethrin σε µορφή
συµ̟υκνωµένου εναιωρήµατος (SC) α̟ό την εταιρεία «BASF- The Chemical
Company», ή τέλος τη ̟ροµήθεια των ζητούµενων ̟οσοτήτων, σύµφωνα µε τους όρους
της ̟αρα̟άνω διακήρυξης του ιδιοσκευάσµατος Decis Profi 25WG α̟ό την εταιρεία
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«Bayer CropScience» στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών ̟ροσφορών,
µιας και οι τρεις υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές κρίνονται ε̟αρκείς,
δ) τη συνέχεια του διαγωνισµού για το 4ο Τµήµα ̟ου αφορά την ̟ροµήθεια 860 λίτρων
εγκεκριµένου σκευάσµατος µε δραστική ουσία Dimethoate α̟ό την εταιρεία «BASFThe Chemical Company» στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών
̟ροσφορών, µιας και η υ̟οβληθείσα µία (1) ̟ροσφορά κρίνεται ε̟αρκής (ως η εταιρεία
̟ου έχει την άδεια διακίνησης του σκευάσµατος αυτού) και
2. Κηρύττει άγονο το διαγωνισµό για το 3ο Τµήµα ̟ου αφορά την ̟ροµήθεια 12.375 kg
εγκεκριµένης ελκυστικής ουσίας ̟ου έχει την ̟ροβλε̟όµενη α̟ό την ισχύουσα
νοµοθεσία έγκριση στη χώρα µας (Π∆ 115/1997) ΦΕΚ 104 /Α/30-05-1997.
3. Εγκρίνει για το 3ο Τµήµα την ̟ροσφυγή στη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης
σύµφωνα µε το Ν. 2286/1995 και τα Π.∆. α) 60/2007 άρθρο 25 και 118/2007 χωρίς
δηµοσίευση και χωρίς καµία τρο̟ο̟οίηση των όρων της διακήρυξης µετά α̟ό
̟ρόσκληση όλων των εταιρειών ̟ου έχουν λάβει έγκριση α̟ό το ΥΠ.Α.Α. & Τ. για το
συγκεκριµένο σκεύασµα λόγω του ε̟είγοντος.
4. Ορίζει ως ηµεροµηνία α̟οσφράγισης των φακέλων των οικονοµικών ̟ροσφορών
για τα Τµήµατα 1, 2 & 4 και ολοκλήρωσης της διαδικασίας µε δια̟ραγµάτευση της
τιµής για το Τµήµα 3 την 19/07/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 ̟.µ.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 860
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του έργου: «Α̟οκατάσταση
ε̟αρχιακού δρόµου Χανιων – Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 185.000,00 €
µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 79972/2901/97-2013 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 ε̟αρχιακού δρόµου Χανιων –
Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 185.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή
δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ως
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 861
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης και έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος
̟ρο̟ληρωµής για την ̟ληρωµή των τελών χρήσης µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.
Εύβοιας, έτους 2013.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
82102/3337/15-7-2013 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
Εγκρίνει:
1. την διάθεση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 3.850,88 €, για την ̟ληρωµή των τελών
χρήσης των µηχανηµάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το έτος
2013, ό̟ως βεβαιώθηκαν α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµικών και α̟οτυ̟ώνονται στις
αναλυτικές ειδο̟οιήσεις ̟ληρωµής,
2. την έκδοση ισό̟οσου Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής για τον σκο̟ό αυτό,
ε̟’ ονόµατι του Μιχαήλ Τανάγρα, υ̟αλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού
της Π. Ε. Εύβοιας, µε ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού την 31-8-2013
Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02 073, ΚΑΕ 0899.01
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 862
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος
«∆ιατήρηση ∆ασών και ∆ασικών Ανοιγµάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό ∆ρυµό
Οίτης και στο όρος Καλλίδροµο της Στερεάς Ελλάδας».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 3044/12-72013 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 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, συνολικού ̟οσού 11.230 €,
(συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), µέχρι 31-12-2013, ̟ου αφορά σε δα̟άνες για:
- ̟αροχή υ̟ηρεσιών catering για τις ανάγκες της 1ης συνάντησης της ε̟ιτρο̟ής
ενδιαφεροµένων µερών του ̟ρογράµµατος «∆ιατήρηση ∆ασών και ∆ασικών
Ανοιγµάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό ∆ρυµό Οίτης και στο όρος Καλλίδροµο της
Στερεάς Ελλάδας», ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στη Λαµία, ̟οσού 1.230 €,
- ̟αραγωγή έντυ̟ου ενηµερωτικού υλικού, ̟οσού 5.000 €,
- µε α̟όδειξη δα̟ανών, ̟οσού 5.000 € (αφαιρουµένων 20% του φόρου και 3,6% του
χαρτοσήµου).
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 9919 «Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό
φορείς Ευρω̟αϊκής Ένωσης».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 863
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δα̟άνης & δηµο̟ράτησης του έργου: «Βελτίωση ελιγµού στην
ε̟αρχιακή οδό Κολάκα ̟ρος Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΕ
82428/7716/15-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
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α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Βελτίωση ελιγµού στην ε̟αρχιακή οδό Κολάκα ̟ρος
Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή
δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη, ύψους 150.000,00€ µε Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως Αρχή
̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 864
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δα̟άνης & δηµο̟ράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση στον
Περιφερειακό δρόµο Ροδίτσας Μεγάλης Βρύσης», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
50.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΕ
82369/7709/15-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
την αναβολή του θέµατος, για ̟αροχή ̟ρόσθετων διευκρινίσεων.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 865
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δα̟άνης & δηµο̟ράτησης του έργου: «Βελτίωση δρόµου στον
Άγιο Κωνσταντίνο», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΕ
82368/7708/15-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Βελτίωση δρόµου στον Άγιο Κωνσταντίνο», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη, ύψους 30.000,00€ µε Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως Αρχή
̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 866
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού έργου:
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Βίνιανη – ∆άφνη – Μαυροµάτα», Π.Ε.
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1621/15-7-2013
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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 Βίνιανη –
∆άφνη – Μαυροµάτα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε
ανοιχτή δηµο̟ρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την δηµο̟ρασία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 867
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του έργου:
«Ηλεκτροφωτισµός δυτικής ̟ρόσβασης Ιτέας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
33.500,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
82788/3054/15-7-2013 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 κατά ̟λειοψηφία
1. Εγκρίνει τα ̟ρακτικά Ι & ΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου:
«Ηλεκτροφωτισµός δυτικής ̟ρόσβασης Ιτέας», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού
33.500,00 € µε Φ.Π.Α..
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του έργου στον Ε.∆.Ε.
«Αναστάσιο ∆ρ. Τσελέ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ̟έντε τοις εκατό (5%).
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, διότι θεωρεί ότι ̟ρόκειται για
κατάτµηση έργου.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 868
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή τελών κυκλοφορίας µηχανηµάτων έργου
της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2013.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2529/15-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή,
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη ̟οσού 902,88 €, για ̟ληρωµή των τελών κυκλοφορίας
µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2013, στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0912.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 869
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ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στις
̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει ο ∆ήµος Ορχοµενού µε την ονοµασία «Η
αρχαία ελληνική µυθολογία µέσα α̟ό το λυρικό τραγούδι».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1721/15-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας – Τµήµα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης 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 τη διάθεση ̟ίστωσης 2.300,00 € µε το Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στις ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει ο
∆ήµος Ορχοµενού στις 21 Ιουλίου 2013, µε την ονοµασία «Η αρχαία ελληνική µυθολογία
µέσα α̟ό το λυρικό τραγούδι». Το κόστος της εκδήλωσης θα ανέλθει στο ̟οσό των 4.600,00
€, εκ των ο̟οίων η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις ̟αρακάτω δα̟άνες:
1.
2.
3.

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη
∆ιαµονή καλλιτεχνών
Έντυ̟ο Υλικό (̟ροσκλήσεις – αφίσες)
ΣΥΝΟΛΟ

1.350,00€
700,00€
250,00€
2.300,00€

Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος ∆Ε – ΚΑΠ έτους 2013
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 870
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 2531/15-7-2013
& 2532/15-7-2013 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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, ως εξής:
α/α

Τίτλος Έργου

Ανάδοχος

1

5ος
λογαριασµός
του
έργου
«Α̟οκατάσταση
κατολισθαίνοντος
τµήµατος οδικού δικτύου Προυσός – ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Ε.∆.Ε.
Αγρίνιο»
ΚΑΕ 9459

Ποσό σε
€

56.000,00€
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2

Αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών και
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Αθανασιου
Ευρυτανίας
(άρση
κατα̟τώσεων,
10.095,84€
∆εσ̟οινα & ΣΙΑ Ο.Ε.
α̟οχιονισµός)
ΚΑΕ 9459
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 871

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
83029/3365/15-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη ̟οσών: α) 579,33 € µε Φ.Π.Α., β) 682,65 €, γ) 738,00 € µε Φ.Π.Α, δ)
126,94 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0841 (λόγω ορθής ε̟ανάληψης
της διακήρυξης), για δηµοσίευση της ̟ερίληψης διακήρυξης της µελέτης «Γενικό
Πολεοδοµικό Σχέδιο ∆ήµου Ιστιαίας Ν. Εύβοιας» στις εφηµερίδες: α) Ευβοϊκός Τύ̟ος
β) Πανευβοϊκό Βήµα, γ) Καθηµερινή Εύβοια δ) Τα Νέα, αντίστοιχα.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 872
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση δα̟άνης – διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην κοινή οργάνωση – υλο̟οίηση µε το̟ικούς ̟ολιτιστικούς φορείς
εκδηλώσεων υ̟ερτο̟ικής σηµασίας µε θέµα: «7ο Φεστιβάλ Οίτης – ∆ίκτυο Φεστιβάλ
Υ̟ουργείου Πολιτισµού».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 56709/521/136-2013 έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή,
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
δεν εγκρίνει την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην κοινή οργάνωση –
υλο̟οίηση µε το̟ικούς ̟ολιτιστικούς φορείς εκδηλώσεων υ̟ερτο̟ικής σηµασίας µε
θέµα: «7ο Φεστιβάλ Οίτης – ∆ίκτυο Φεστιβάλ Υ̟ουργείου Πολιτισµού».
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 873
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης: «Οριοθέτηση χειµάρρων –
Αντι̟ληµµυρικά έργα Νότιας Εύβοιας».
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
82819/3980/Φ.Μ./15-7-2013 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
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α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών της µελέτης:
«Οριοθέτηση χειµάρρων – Αντι̟ληµµυρικά έργα Νότιας Εύβοιας»,
2. τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της µελέτης του θέµατος, για συνολικό ̟οσό 360.000,00€,
αναδόχου µελετητή «Συµ̟ράττοντα γραφεία µελετών ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ε.Π.Ε. –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΙΘΑΣ», το ο̟οίο θα α̟οτελέσει την “συµβατική αµοιβή” της µελέτης.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 874
ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση δα̟άνης για την εκτέλεση του έργου: «∆ιαµόρφωση αίθουσας
̟ολλα̟λών χρήσεων στο 1ο Λύκειο Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
82815/7746/15-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δα̟άνη, ύψους 24.600,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την
εκτέλεση του έργου: «∆ιαµόρφωση αίθουσας ̟ολλα̟λών χρήσεων στο 1ο Λύκειο
Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4071/2012, του άρθρου
6, ̟αρ. 7.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 875
ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση δα̟ανών για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας σε ̟ολιτιστικές
εκδηλώσεις.
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Γ.Α./15-7-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας σε ̟ολιτιστικές
εκδηλώσεις, ως εξής:
1) δα̟άνη ̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των 2.500,00€ και αφορά στην ηχητική κάλυψη στο
2ο ∆ιήµερο Φεστιβάλ Ιτέας- Κίρρας «∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», ̟ου θα λάβει χώρα στις 2
και 3 Αυγούστου 2013 στο ̟οτάµι της ̟αραλίας Κίρρας, σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική
Ενότητα Κίρρας και το̟ικούς συλλόγους,
2) δα̟άνη ̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των 2.000€ και αφορά στην ηχητική κάλυψη και το
̟ρόγραµµα της εκδήλωσης «ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ 2013», ̟ου θα διεξαχθούν στην Αγία
Ευθυµία σε συνεργασία µε την ∆ηµοτική Ενότητα Αγίας Ευθυµίας, α̟ό τις 3 έως τις 17
Αυγούστου 2013, στη µνήµη του Φωκέα ̟οιητή και ̟εζογράφου Ιωάννη Σκαρίµ̟α,
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3) δα̟άνη ̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των 2.500€ για ηχητική κάλυψη και έκδοση
̟ρογράµµατος, ̟ροκειµένου να γίνουν ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις στις 16-17 και 18
Αυγούστου 2013, σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Λιδωρικιωτών ∆ωρίδας «Η
ΓΚΙΩΝΑ», αφιερωµένες στους Λιδωρικιώτες α̟όδηµους σε όλο τον κόσµο, οι ο̟οίοι θα
̟αραστούν σε συνδυασµό µε τον εορτασµό του Ολοκαυτώµατος του Λιδωρικίου ̟ου θα
εορτασθεί µε µεγάλη ε̟ισηµότητα και ̟άνδηµη συµµετοχή,
4. δα̟άνη ̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των 2000€ για ηχητική κάλυψη στα µουσικά
δρώµενα την 18 Αυγούστου 2013 στην Ιτέα για την ̟ανσέληνο του Αυγούστου σε
συνεργασία µε το̟ικούς συλλόγους .
Όλες οι ̟αρα̟άνω δα̟άνες, οι ο̟οίες αφορούν σε ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις θα
βαρύνουν τον Φορέα 073 και Κ.Α.Ε. 0844 του αντίστοιχου ̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων.
Είδος δα̟άνης
Μουσική, τεχνική, ηχητική κάλυψη
Αφίσες

Κόστος
(µε Φ.Π.Α.) €
3.690 € (5Χ600=3.000 + 690)
369

5) δα̟άνη ̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των 2960€ για την συµµετοχή της Π.Ε Φωκίδας σε
συνεργασία µε το ∆ήµο ∆ελφών, τη ∆ηµοτική Ενότητα Καλλιέων, το Το̟ικό
∆ιαµέρισµα Μαυρολιθαρίου και Καστριώτισσας και τους Συλλόγους Α̟ανταχού
Μαυρολιθαριτών και Καστριωτών, και τέλος, τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Όµιλο
Γυναικών Καστριώτισσας, στην «Εκδήλωση Ανακήρυξης Πλατάνου Μαυρολιθαρίου,
Μνηµείου της Φύσης, της ιστορίας και της Εθνικής Αντίστασης» ̟ου θα
̟ραγµατο̟οιηθεί στις 11 Αυγούστου 2012 στο Μαυρολιθάρι και στην «Εκδήλωση
Ανακήρυξης Πουρνάρας στην Καστριώτισσα, Μνηµείου της Φύσης» στις 12
Αυγούστου 2012, ως εξής:
Είδος δα̟άνης
Τεχνική, ηχητική, φωτιστική κάλυψη
Αφίσες
Πινακίδες ανάδειξης των µνηµείων
Πρόσκληση/ ̟ρόγραµµα, φάκελο

Κόστος
(µε Φ.Π.Α.) €
1.230
370
1.110
250

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 876
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Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων θεµάτων λύεται
η ̟αρούσα συνεδρίαση. Το ̟ρακτικό συντάχθηκε και υ̟ογράφεται α̟ό τα
̟αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Αθανάσιος Μ̟ουραντάς

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

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα
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