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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 16ης Ιουνίου 2014
Αριθµός Πρακτικού 16
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3,
1ος όροφος), σήµερα στις 16 Ιουνίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08:30 ̟.µ., συνήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-12013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
̟ροεδρεύοντος του Παναγιώτη Παρχαρίδη, Αντι̟ροέδρου της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής, λόγω α̟ουσίας του Προέδρου αυτής, ο ο̟οίος ορίσθηκε µε την υ̟’ αριθµ.
1/14-01-2013 α̟όφασή της (Α∆Α: ΒΕΙΒ7ΛΗ-268) και δυνάµει της υ̟΄ αριθµ. οικ.
987/11-6-2014 ̟ρόσκλησης του Προέδρου αυτής, ̟ου ε̟ιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη
της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α̟οφασίσει ε̟ί των κάτωθι
θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 15/29-05-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σε αίτηση της Μαρίας Μάργαρη.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 1/2013 α̟όφασης του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 3ου σταδίου της µελέτης: «Μελέτη έργου ̟ροστασία ̟ρανών
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του α̟οτελέσµατος της ανοικτής
δηµο̟ρασίας του έργου: «Οδός Νεοχωράκι - Τανάγρα (Β΄φάση) α̟ό 7+800 έως
12+600», χρήσης 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 7.500.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας - Τµήµα Ε΄ (αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας
µε την ε̟ωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΛΒΑΛ Α.Ε.)».
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας - Τµήµα Ε΄(αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας
µε την ε̟ωνυµία «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.»).
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ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας µε την
ε̟ωνυµία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ»).
ΘΕΜΑ 9ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄ αριθµ. 901/29-07-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης – δέσµευση
̟ίστωσης για ̟ρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, στα ̟λαίσια της
̟ροσαρµογής όλων των λογιστικών ̟αραµέτρων ̟ου α̟αιτούνται για την µετάβαση
α̟ό το υ̟άρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ∆ι̟λογραφικό
Σύστηµα.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Τελικής Έκθεσης – Β΄ Παραδοτέο, στα
̟λαίσια της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο: «Παρακολούθηση της
̟οιότητας των ̟αράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε ̟εριοχές µε υδατοκαλλιεργητική
δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού
73.800,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του α̟οτελέσµατος της ε̟αναλη̟τικής
ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση
εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και ε̟αρχιακό οδικό
δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», χρήσης 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.800.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του α̟οτελέσµατος της ε̟αναλη̟τικής
ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου: «∆ιευθέτηση άνω ρου Βοιωτικού Κηφισού Ν.Α.
Βοιωτίας. Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών εργασιών στον ̟οταµό Κηφισό», Π.Ε. Βοιωτίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 490.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση
εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες α̟ο̟εράτωσης του parking ∆ιοικητηρίου Λιβαδειάς»,
Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Αντιµετώ̟ιση κατολίσθησης στη χ.θ 8+000 του δρόµου διασταύρωση Μαρµαρίου –
Κάρυστος».
ΘΕΜΑ 15ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση του α̟οτελέσµατος της ανοικτής δηµο̟ρασίας
του έργου: «∆ιαµόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήµατος Οσίου Ιωάννη
Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισµού», Π.Ε. Εύβοιας,
̟ροϋ̟ολογισµού 1.200.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης για συµµετοχή της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Εύβοιας» στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο σύλλογος
Ξενοδόχων Αιδηψού, µε θέµα: «1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών».
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης ε̟ι̟λέον ̟οσού για την ̟ρόσληψη δύο (2) ατόµων, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη ε̟οχικών ή
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̟αροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ̟ρακτικών - κατακύρωση του α̟οτελέσµατος της ανοιχτής
δηµο̟ρασίας του έργου: «Βελτίωση και σήµανση µονο̟ατιών στην ̟εριοχή της νήσου
Τριζονίων», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 36.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των υ̟οβληθέντων
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροσφορών του διενεργούµενου
ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών,
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση αριθµού συνεδριάσεων της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού για την
ανάθεση της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου Αγ. Κων/νου – Ζέλι
(Τµήµα Άγ. Κων/νος – Άγναντη)», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 380.000,00
€ µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής).
ΘΕΜΑ 21ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄ αριθµ. 540/5-05-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί έγκρισης του ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση
υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό
έτος 2014-2015.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης
«Α̟οκατάσταση ζηµιών αναβαθµού
̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α..

µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου:
γέφυρας Ίναχου», Π.Ε. Φθιώτιδας,

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου «Συλλογή, συσκευασία, µεταφορά και καταστροφή
α̟αγορευµένων ̟ρος χρήση και ληγµένων φυτοφαρµάκων δακοκτονίας συνολικής
̟οσότητας 3.634 lit (4.200 Kgr) και έκδοση ̟ιστο̟οιητικού τελικής διάθεσης καταστροφής, της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 11.365,200 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής
δηµο̟ρασίας του έργου «Οδός ∆ιασταύρωση ∆ιστόµου – ∆αύλειας έως Σύνορα Nοµού
Ν.Α Βοιωτίας - Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Νοµού Βοιωτίας - Συντήρηση του Εθνικού
Οδικού ∆ικτύου Π.Ε Βοιωτίας» χρήσης 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 4.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διακήρυξης και λοι̟ών συµβατικών τευχών δηµο̟ράτησης του
έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού κόµβων οδικού δικτύου», Π.Ε. Βοιωτίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 117.468,80 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου «Οδός Γλύφας – Φανός Ν.Α.
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.800.000,00 €.
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ΘΕΜΑ 29ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής διαγωνισµού και ορισµός νέας
ηµεροµηνίας δηµο̟ράτησης για το έργο «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και
εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό
Οδικό ∆ίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.500.000,00 €.
ΘΕΜΑ 30ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής διαγωνισµού για την ανάθεση του
έργου: «Ε̟είγοντα αντι̟ληµµυρικά έργα στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και τους συµβάλλοντες
χείµαρρους σε αυτόν», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.500.000,00 €.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την δηµο̟ράτηση εργασιών της
δράσης C1, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος «∆ιατήρηση δασών και δασικών
ανοιγµάτων ̟ροτεραιότητας στον Εθνικό ∆ρυµό Οίτης και στο όρος Καλλίδροµο της
Στερεάς Ελλάδας».
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ̟αράτασης της σύµβασης για την ε̟ισκευή και συντήρηση των
κλιµατιστικών των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λαµία.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ε̟αναλη̟τικού
̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργου των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης για ̟ρόσληψη
σαράντα (40) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι
30/11/2014), για την αντιµετώ̟ιση των ε̟οχιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, στην εφαρµογή του ̟ρογράµµατος
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς.
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης για ̟ρόσληψη έξι (6)
ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας
µέχρι 5,5 µήνες, για την αντιµετώ̟ιση των ε̟οχιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, στην εφαρµογή του
̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ανοικτού δηµόσιου
διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το
σχολικό έτος 2014-2015.
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ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών
καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», κατό̟ιν
δια̟ραγµάτευσης, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση ̟ρακτικού 6 της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού
για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την
«Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύ̟ωσης (µελάνια) και φωτοτυ̟ικού χαρτιού για
τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας
Εκ̟αίδευσης», ̟ροϋ̟ολογισµού 58.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση του τρο̟ο̟οιηµένου ̟ροϋ̟ολογισµού µελέτης και του εντύ̟ου
οικονοµικής ̟ροσφοράς του έργου «Kατασκευή οδού Κανάβαρι - ∆ιασταύρωση
Θεσ̟ιών - ∆όµβραινα (Κορύνη) – Θίσβη – Πρόδροµος (µε ̟αράκαµψη ∆όµβραινας)
(ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00€ µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση ̟αράτασης του συνολικού χρόνου εκ̟όνησης της µελέτης
«Παράλληλα έργα ∆ήµου Λιανοκλαδίου, ∆.∆. Λυγαριάς του ∆ήµου Λαµιέων», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµωµένης αµοιβής 159.896,61 € χωρίς Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 48ο: Ακύρωση της υ̟΄αριθµ. 416/7-04-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ε̟αναδηµο̟ράτηση µε ̟ρόχειρο
διαγωνισµό του έργου «Κατασκευή τεχνικών στο δρόµο Ρεγγίνι – Κόµνηνα», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 9.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας):
«Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών
ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας
ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού
578.100,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής).
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 53ο: Ακύρωση – τρο̟ο̟οίηση α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης του ̟ρογράµµατος ∆ηµοσίων
Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 54ο: Τρο̟ο̟οίηση των Κ.Α.Ε. ̟ληρωµής έργων, ̟ου ̟εριλαµβάνονται στις
υ̟΄αριθµ. 406/16-04-2013, 1575/19-12-2013 και 896/29-07-2013 α̟οφάσεις της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση µίσθωσης ακινήτων και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την
στέγαση υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 56ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας του έργου
«Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 3.600.000,00 €.
Α̟ό τη συνεδρίαση α̟ουσίαζε, λόγω κωλύµατος, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Αντι̟εριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας Γεώργιος Μουλκιώτης, και ̟ροήδρευσε ο Αντι̟ρόεδρός της
Παναγιώτης Παρχαρίδης.
Παρόντα µέλη (7) οι κ.κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής Καραΐσκος, Ταξιάρχης
Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, Θωµάς Τουσιάδης (α̟ουσίαζε
κατά τη συζήτηση των εκτάκτων και των θεµάτων 1 – 18 της ηµερήσιας διάταξης) και
Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου Πα̟αργύρη). Α̟ό τη
συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Γεώργιος
Πα̟αργύρης, ̟ου ανα̟ληρώθηκε ως ανωτέρω, και Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος, καθώς
και το ανα̟ληρωµατικό µέλος αυτού.
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία ο Αντι̟ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραµµατέα άσκησε η κ. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό
Ε΄, ̟ου ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012
α̟όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
3. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, Προϊστάµενος ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
4. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανά̟τυξης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας,
5. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
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6. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
7. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
Με την έναρξη της συνεδρίασης ζητήθηκαν εξηγήσεις α̟ό τον κ. Αναστάσιο Χρονά
σχετικά µε µια ανώνυµη καταγγελία ̟ου κοινο̟οιήθηκε στα µέλη της ε̟ιτρο̟ής µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και αφορούσε την υ̟΄ αριθµ. 649/29-05-2014 α̟όφαση
έγκρισης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής για ̟ροµήθεια λογισµικού ̟ροστασίας (antivirus)
στην Π.Ε. Φθιώτιδας. Ο ̟αριστάµενος κ. Γεώργιος Α̟οστολό̟ουλος, Ανα̟ληρωτής
Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έδωσε τις α̟αραίτητες διευκρινίσεις και ̟ροφορικά,
̟έραν των όσων αναφέρονται στο υ̟΄αριθµ. ̟ρωτ. 66986/622/10-06-2014 α̟αντητικό
έγγραφό του.
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Προεδρεύων Αντι̟ρόεδρος της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως
έκτακτα:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την συµµετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «70 χρόνια µνήµης και
χρέους» (ολοκαύτωµα της Υ̟άτης α̟ό τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής).
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωση για την συµµετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «70 χρόνια α̟ό την
ανατίναξη της γέφυρας του Ασω̟ού».
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας σε ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Σαρακατσαναίων
Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας σε ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του Εθνικού Συµβουλίου κατά των
Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν) - Παράρτηµα Βοιωτίας.
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Αντι̟ροέδρου και
α̟οφάσισε τα ̟αρα̟άνω θέµατα να συζητηθούν ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 663
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την συµµετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «70 χρόνια µνήµης και
χρέους» (ολοκαύτωµα της Υ̟άτης α̟ό τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής).
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2949/1206-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
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α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 2.000,00 € για την συµµετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «70 χρόνια µνήµης και
χρέους» (ολοκαύτωµα της Υ̟άτης α̟ό τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής), ̟ου
̟ραγµατο̟οιήθηκε την 17η Ιουνίου 2014 στην Λαµία, στα ̟λαίσια του έργου
«Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας α̟οδοχής» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
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 2014.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 664
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωση για την συµµετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «70 χρόνια α̟ό την
ανατίναξη της γέφυρας του Ασω̟ού».
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2950/1206-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 1.500,00 €, για την συµµετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «70 χρόνια α̟ό την
ανατίναξη της γέφυρας του Ασω̟ού», ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την 22η Ιουνίου 2014
στην γέφυρα Ασω̟ού Φθιώτιδας, στα ̟λαίσια του έργου «Πολιτιστικές εκδηλώσεις
ευρείας α̟οδοχής» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
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 2014.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 665
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας σε ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Σαρακατσαναίων
Βοιωτίας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1513/1306-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει:
1. την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
στην εκδήλωση «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ», ̟ου διοργανώνει ο «Σύλλογος
Σαρακατσαναίων Βοιωτίας», η ο̟οία θα ̟ραγµατο̟οιηθεί για 27η χρονιά, την
Κυριακή 22 Ιουνίου 2014, στον Παρνασσό, στη θέση «ΛΑΠΑΘΙΑΣ»,
2. την ̟ραγµατο̟οίηση δα̟άνης 1.000 € (µε ΦΠΑ), η ο̟οία θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις
του ̟ρογράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ έτους 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το
έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
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Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ̟οσό των 3.400 €, εκ του ο̟οίου η
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις ̟αρακάτω δα̟άνες:
1.
2.

Μεταφορά χορευτικών συγκροτηµάτων
Μικροφωνικές εγκαταστάσεις
Σύνολο:

500 €
500 €
1.000 €

Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 666
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας σε ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις του Εθνικού Συµβουλίου κατά των
Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν) - Παράρτηµα Βοιωτίας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1525/1206-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
στις ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ̟ου διοργανώνει το «Εθνικό Συµβούλιο κατά των
Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν) - Παράρτηµα Βοιωτίας, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά
των Ναρκωτικών (26/6), στις 27 Ιουνίου 2014, στην Κεντρική Πλατεία στην Λιβαδειά
Βοιωτίας, µε τη συµµετοχή νεανικών σχηµάτων (µουσικά συγκροτήµατα, χορευτικά,
τµήµατα του ΑΚΟΛ κλ̟),
2. τη ̟ραγµατο̟οίηση δα̟άνης 1.500 € (µε ΦΠΑ), η ο̟οία θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του
̟ρογράµµατος ∆Ε-ΚΑΠ έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο:
«Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ̟οσό των 6.000 €, εκ του ο̟οίου η
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις ̟αρακάτω δα̟άνες:
1.
2.
3.

Αφίσες
Πρόγραµµα εκδηλώσεων
Προσκλήσεις
Σύνολο:

500 €
500 €
500 €
1.500 €

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 667
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 15/29-05-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 15/29-05-2014 ̟ρακτικό συνεδρίασης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 668
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ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σε αίτηση της Μαρίας Μάργαρη.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ
64840/663/10-06-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο
Λαµίας Ελευθερία Ψύλλου, η ο̟οία να την εκ̟ροσω̟ήσει στο Μονοµελές Πρωτοδικείο
Αθηνών, στη δικάσιµο της 18/06/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την
εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 15/04/2014 και µε αριθµό καταθέσεως 52453/5657/2904-2014 αίτηση, ̟ου άσκησε η Μαρία Μάργαρη, συντάσσοντας ̟ροτάσεις [σηµείωµα],
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση της
α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.
2. Να ε̟ανέλθει το θέµα σε ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής,
̟ροκειµένου να ̟αρασχεθούν εξηγήσεις για τη διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 669
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 1/2013 α̟όφασης του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
67004/267/10-06-2014 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υ̟ηρεσίας της 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. Να µην ασκηθεί α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» το ένδικο µέσο της έφεσης
κατά της αριθµ. 1/2013 α̟όφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας.
2. Ανα̟έµ̟ει την υ̟όθεση στη διοίκηση της Π.Ε. Εύβοιας, η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να
ενεργήσει, σύµφωνα µε το σκε̟τικό και το διατακτικό της ανωτέρω α̟όφασης,
̟ροκειµένου να ε̟ιβληθεί ορθά το ̟ρόστιµο, γνωστο̟οιώντας, ̟αράλληλα, τις ό̟οιες
ενέργειές της στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “̟ρέ̟ει να ε̟ιβληθεί µε ορθό τρό̟ο νέο ̟ρόστιµο,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, και να ασκηθεί διοικητικός έλεγχος για την ε̟ανάληψη της
συγκεκριµένης ̟αράληψης των αρµόδιων υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 670
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 3ου σταδίου της µελέτης: «Μελέτη έργου ̟ροστασία ̟ρανών
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1105/2605-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟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
Εγκρίνει το στάδιο «Γεωτεχνική µελέτη - Οριστική Μελέτη Στατικών - ΣΑΥ – ΦΑΥ –
Προµέτρηση - Προϋ̟ολογισµός της µελέτης «Μελέτη έργου ̟ροστασία ̟ρανών
ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Καρ̟ενήσι Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας, αναδόχου
µελετητικού γραφείου “ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. - ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ν.ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ - ΚΙΣΣΑΣ Β.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ”.
3ο

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 671
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του α̟οτελέσµατος της ανοικτής
δηµο̟ρασίας του έργου: «Οδός Νεοχωράκι - Τανάγρα (Β΄φάση) α̟ό 7+800 έως
12+600», χρήσης 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 7.500.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2134/2305-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το α̟ό 15-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Οδός
Νεοχωράκι - Τανάγρα (Β΄φάση) α̟ό 7+800 έως 12+600», χρήσης 2014, Π.Ε. Βοιωτίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 7.500.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών
ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική
ε̟ιχείρηση «ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», η ο̟οία ̟ροσέφερε µέση τεκµαρτή
έκ̟τωση 49.70% στις τιµές τιµολογίου της µελέτης, ήτοι συνολική ̟ροσφορά
3.772.665,45 € µαζί µε α̟ρόβλε̟τα, αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς κατέδειξε την δοθείσα έκ̟τωση και “µε δεδοµένο κά̟οιο
εργολαβικό κέρδος” εξέφρασε “τον ̟ροβληµατισµό του για την µελέτη και φυσικά για τον
̟ροϋ̟ολογισµό του έργου µε βάση αυτή”. ∆ιερωτήθηκε, ε̟ίσης, για την ̟ιθανότητα
ε̟ιβάρυνσης της ̟οιότητας του έργου.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 672
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας - Τµήµα Ε΄ (αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας
µε την ε̟ωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΛΒΑΛ Α.Ε.)».
Το θέµα α̟οσύρεται
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας - Τµήµα Ε΄(αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας
µε την ε̟ωνυµία «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.»).
Το θέµα α̟οσύρεται
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ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας µε την
ε̟ωνυµία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ»).
Το θέµα α̟οσύρεται
ΘΕΜΑ 9ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄ αριθµ. 901/29-07-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης – δέσµευση
̟ίστωσης για ̟ρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, στα ̟λαίσια της
̟ροσαρµογής όλων των λογιστικών ̟αραµέτρων ̟ου α̟αιτούνται για την µετάβαση
α̟ό το υ̟άρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ∆ι̟λογραφικό
Σύστηµα.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2766/2805-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄ αριθµ. 901/29-07-2013 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης δα̟άνης –
δέσµευση ̟ίστωσης για ̟ρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, στα
̟λαίσια της ̟ροσαρµογής όλων των λογιστικών ̟αραµέτρων ̟ου α̟αιτούνται για την
µετάβαση α̟ό το υ̟άρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο
∆ι̟λογραφικό Σύστηµα µε την διευκρίνιση ότι:
«η ̟αραλαβή των ̟αραδοτέων του έργου της ̟ροσαρµογής όλων των λογιστικών
̟αραµέτρων ̟ου α̟αιτούνται για την µετάβαση α̟ό το υ̟άρχον λογιστικό σχέδιο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ∆ι̟λογραφικό Σύστηµα θα γίνει α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
̟αραλαβή υλικών, εξο̟λισµού, εργασιών και υ̟ηρεσιών ̟ου συγκροτήθηκε, σύµφωνα
µε την αριθµ. 776/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και την αριθµ: 3858/26-7-2013 α̟όφαση του Αντι̟εριφερειάρχη Φθιώτιδας
(Α∆Α: ΒΛ4Ν7ΛΗ-Υ4Ξ).
Την συγκεκριµένη Ε̟ιτρο̟ή θα ̟λαισιώσουν και οι δύο καθ’ ύλη αρµόδιοι υ̟άλληλοι
της ∆/νσης Οικονοµικού για την εφαρµογή του «δι̟λογραφικού», κλάδου Π.Ε.
Οικονοµικού µε ∆΄ βαθµό, κ.κ. Σκούρας Γεώργιος και Καλώτας Βασίλειος.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι συµφωνεί “εφόσον το δηµόσιο αδυνατεί να εκ̟ληρώσει
την συγκεκριµένη υ̟οχρέωσή του και λόγω ειδικών συνθηκών” και ζήτησε “να συνεχιστούν οι
ενέργειες για την λειτουργία δι̟λογραφικού, έτσι ώστε στο τέλος της χρονιάς να έχουµε
ισολογισµό έναρξης”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 673
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Τελικής Έκθεσης – Β΄ Παραδοτέο, στα
̟λαίσια της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο: «Παρακολούθηση της
̟οιότητας των ̟αράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε ̟εριοχές µε υδατοκαλλιεργητική
δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού
73.800,00 € µε Φ.Π.Α..
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Το θέµα α̟οσύρεται
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του α̟οτελέσµατος της ε̟αναλη̟τικής
ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση
εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και ε̟αρχιακό οδικό
δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», χρήσης 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.800.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2222/2905-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το α̟ό 22-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου:
«Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στο εθνικό και ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», χρήσης
2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.800.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών
ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ε̟αναλη̟τικής ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου
στον Ε∆Ε «ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ», ̟ου ̟ροσέφερε µέση τεκµαρτή έκ̟τωση
51,86% στις τιµές τιµολογίου της µελέτης, ήτοι συνολική ̟ροσφορά 868.097,16 € µαζί
µε α̟ρόβλε̟τα, αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι συµφωνεί, µε την ̟αρατήρηση ότι “η ακύρωση των
τριών (3) ̟ρώτων εργολη̟τικών ε̟ιχειρήσεων ̟ροβληµατίζει, ό̟ως ε̟ίσης και οι λόγοι
ακύρωσης, διότι δηµιουργούν ένα ̟εριθώριο κέρδους 200.000 €, ̟ου αφήνει ̟ολλά ̟εριθώρια”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 674
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του α̟οτελέσµατος της ε̟αναλη̟τικής
ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου: «∆ιευθέτηση άνω ρου Βοιωτικού Κηφισού Ν.Α.
Βοιωτίας. Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών εργασιών στον ̟οταµό Κηφισό», Π.Ε. Βοιωτίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 490.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2137/3005-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το α̟ό 21-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου:
«∆ιευθέτηση άνω ρου Βοιωτικού Κηφισού Ν.Α. Βοιωτίας. Εκτέλεση αντι̟ληµµυρικών
εργασιών στον ̟οταµό Κηφισό», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 490.000,00 € µε
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών
̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ε̟αναλη̟τικής ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου
στον Ε∆Ε «ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 62% στις τιµές
τιµολογίου της µελέτης, ήτοι συνολική ̟ροσφορά µε ΦΠΑ 186.200,00 €.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι συµφωνεί, ε̟ισηµαίνοντας, ωστόσο “την ανάγκη για
̟ολύ ̟ροσεκτική ε̟ίβλεψη, λόγω του υψηλού ̟οσοστού της έκ̟τωσης (62%)” καταγράφοντας
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“την ̟αρουσία του κ. Κατσογιάννη σε δύο µεγάλες δηµο̟ρασίες” και ζητώντας “να εξεταστεί α̟ό
το Τ.Ε.Ε. και το Τεχνικό Συµβούλιο η ακρίβεια των µελετών και ο τρό̟ος καθορισµού του κόστους
του έργου”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 675
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση
εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες α̟ο̟εράτωσης του parking ∆ιοικητηρίου Λιβαδειάς»,
Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2246/3005-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εκτέλεσης του
έργου: «Εργασίες α̟ο̟εράτωσης του parking ∆ιοικητηρίου Λιβαδειάς» Π.Ε. Βοιωτίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
β) τα συµβατικά τεύχη του έργου του θέµατος,
γ) τη δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως υ̟ηρεσία ̟ου θα διενεργήσει τη δηµο̟ρασία για την
ανάθεση του έργου του θέµατος.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 676
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Αντιµετώ̟ιση κατολίσθησης στη χ.θ 8+000 του δρόµου διασταύρωση Μαρµαρίου –
Κάρυστος».
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
57020/2338/15-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τον
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντιµετώ̟ιση
κατολίσθησης στη χ.θ 8+000 του δρόµου διασταύρωση Μαρµαρίου – Κάρυστος»
συνολικής δα̟άνης 3.571.242,16 € (αναλύεται ως εξής: Εργασίες: 2.267.776,97 €, ΓΕ και
ΟΕ 18%: 408.199,85 €, Α̟ρόβλε̟τα: 0 €, Α̟ολογιστικά: 9.010,40 €, Αναθεώρηση
(εκτίµηση): 260.000,00 €, ΦΠΑ 19%: 99.227,11 €, ΦΠΑ 21%: 87.879,17 €, ΦΠΑ 23%:
460.981,42 € και αφαιρούνται τόκοι ̟ροκαταβολής 21.832,76 €), δηλαδή ε̟ί ̟λέον του
̟οσού της αρχικής σύµβασης κατά 207.539,10€, ̟ου αφορά την ε̟ι̟λέον δα̟άνη
αναθεώρησης των εργασιών καθώς και τη δα̟άνη για Φ.Π.Α..
3ο

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 677
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ΘΕΜΑ 15ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση του α̟οτελέσµατος της ανοικτής δηµο̟ρασίας
του έργου: «∆ιαµόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήµατος Οσίου Ιωάννη
Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισµού», Π.Ε. Εύβοιας,
̟ροϋ̟ολογισµού 1.200.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
49247/2207/2-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “διαφωνούσε και συνεχίζει να διαφωνεί µε το
συγκεκριµένο έργο, γιατί δεν το θεωρεί αντικείµενο της Περιφέρειας, αλλά του Υ̟ουργείου
Πολιτισµού ή και της Εκκλησίας, ̟ου έχει την κυριότητα και το δικαίωµα αξιο̟οίησης του χώρου.
Εφόσον, όµως, φτάσαµε στη συγκεκριµένη δηµο̟ρασία, δεν µ̟ορούµε να υιοθετήσουµε ένα
̟ρακτικό ̟ου α̟οδέχεται την ύ̟αρξη λάθους (στη µονάδα µέτρησης ενός άρθρου) στη διακήρυξη,
αλλά το θεωρεί ε̟ουσιώδες… Να ζητηθεί η γνώµη του Τ.Ε.Ε. και να ληφθεί η ά̟οψη του
συλλόγου εργολη̟τών… Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Εύβοιας ζητά να α̟οφανθεί ̟ρώτα η
ε̟ιτρο̟ή για την ένσταση. ∆ηλαδή την θεωρεί «ένσταση νοµίµως υ̟οβληθείσα», αλλιώς γιατί να
α̟οφανθεί η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή; Μεταφέρει τις ευθύνες του σε άλλους…Πρόκειται για
ένσταση κατά όρων διαγωνισµού, ̟ου όφειλε να εξετάσει η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, ̟ριν το άνοιγµα
των ̟ροσφορών. ∆εν είναι ένσταση κατά του κύρους και δεν είναι υ̟όθεση της ε̟ιτρο̟ής
διαγωνισµού…Να ̟άει το θέµα στη Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.
Κατό̟ιν των ανωτέρω και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Παρα̟έµ̟ει το θέµα στη Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για
̟εραιτέρω διερεύνηση και σχετική γνωµοδότηση ̟ρος την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 678
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης για συµµετοχή της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Εύβοιας» στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο σύλλογος
Ξενοδόχων Αιδηψού, µε θέµα: «1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών».
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
61242/3316/30-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης 1.463,70 € µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Εύβοιας» στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο
σύλλογος Ξενοδόχων Αιδηψού, α̟ό 3-07-2014 έως 9-07-2014 στην Αιδηψό, µε θέµα: «1ο
∆ιεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών».
Η συγκεκριµένη δα̟άνη α̟οτελεί το µέρος των εξόδων ̟ου θα καλύψει η ΠΕ Ευβοίας
στα ̟λαίσια της διεθνούς εκδήλωσης ̟ου θα συµµετέχει και αναλύεται, ως εξής:
• Εκτύ̟ωση αφισών
• Εκτύ̟ωση Banner
• Εκτύ̟ωση και κατασκευή ̟λάτης φεστιβάλ (ταµ̟λό)
• Κατασκευή εξέδρας
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Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Ειδικός
Φορέας 02 073 και ΚΑΕ 0845.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 679
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης ε̟ι̟λέον ̟οσού για την ̟ρόσληψη δύο (2) ατόµων, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη ε̟οχικών ή
̟αροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2842/3-062014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει τη δα̟άνη ε̟ι̟λέον ̟οσού για την κάλυψη της δα̟άνης µισθοδοσίας
(̟ρόκειται ουσιαστικά για ε̟ίδοµα τέκνων) ενός (1) ατόµου εκ των δύο
̟ροσληφθέντων, κλάδου ΥΕ Εργατών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη ε̟οχικών ή ̟αροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,
σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα:
Φορέας

ΚΑΕ

Ονοµασία

073

0342

073

0352

Αµοιβές ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
(Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά (συµ̟εριλαµβάνεται και
το ε̟οχικό ̟ροσω̟ικό)
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς
̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.)
γενικά (συµ̟εριλαµβάνεται και το ε̟οχικό
̟ροσω̟ικό)

Ποσό
450,00 €

100,00

Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι "̟ρόκειται για έκτακτο
̟ροσω̟ικό” και διαφωνώντας “µε την εξευτελιστική αµοιβή των 450 €”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 680
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ̟ρακτικών - κατακύρωση του α̟οτελέσµατος της ανοιχτής
δηµο̟ρασίας του έργου: «Βελτίωση και σήµανση µονο̟ατιών στην ̟εριοχή της νήσου
Τριζονίων», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 36.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
64415/4113/3-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
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α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει τα ̟ρακτικά Ι και ΙΙ της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση και
σήµανση µονο̟ατιών στην ̟εριοχή της νήσου Τριζονίων», Π.Ε. Φωκίδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 36.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών των
υ̟οψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική
ε̟ιχείρηση «ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση δεκα̟έντε τοις εκατό
(15 %).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 681
Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Θωµάς Τουσιάδης.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των υ̟οβληθέντων
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροσφορών του διενεργούµενου
ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών,
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
63979/3428/3-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς σηµείωσε ότι “στην ̟αράγραφο Α της εισήγησης (σκέλος
2 της τρέχουσας α̟όφασης) δεν αναγράφεται ο λόγος α̟όρριψης των ̟ροσφορών των
συµµετεχόντων, ̟ιθανόν λόγω έλλειψης κά̟οιου δικαιολογητικού. Όσον αφορά στην
̟αράγραφο Β της ίδιας εισήγησης (σκέλος 3 της τρέχουσας α̟όφασης)”, στην ο̟οία
αναφέρεται ότι α̟ορρί̟τεται η ̟ροσφορά συµµετεχόντων για τα τµήµατα των
δροµολογίων, για τα ο̟οία έχει υ̟οβληθεί µόνο µια ̟ροσφορά, λόγω έλλειψης
συγκριτικών στοιχείων τιµών είτε ̟ροηγούµενων διαγωνισµών, είτε της αγοράς ̟ου να
ε̟ιβεβαιώνονται µε ̟αραστατικά, ο κ. Χρονάς θεωρεί “τεράστιο το λάθος της αρµόδιας
υ̟ηρεσίας, καθώς υ̟άρχουν συγκριτικά στοιχεία και είναι τα εξής:
1. τo κόστος της διαδροµής µε βάση το νόµο για τον καθορισµό τιµολογίου στα ταξί (δι̟λή
ταρίφα),
2. ο τύ̟ος της ΚΥΑ για την µεταφορά των µαθητών,
3. το ανά χιλιόµετρο κόστος α̟ό τα λοι̟ά δροµολόγια ̟ου κατακυρώνονται.
Ε̟οµένως υ̟άρχουν συγκριτικά στοιχεία και θα ̟ρέ̟ει να κατακυρωθεί και όχι να ε̟αναληφθεί ο
διαγωνισµός, ό̟ως εισηγείται η υ̟ηρεσία”.
Κατό̟ιν των ανωτέρω, ο κ. Χρονάς ζήτησε για τα τµήµατα ̟ου αναγράφονται
στην ̟αράγραφο Ζ της εισήγησης (σκέλος 5.β. της τρέχουσας α̟όφασης), για τα ο̟οία
υ̟οβλήθηκε, ή τελικά έγινε α̟οδεκτή µία µόνο ̟ροσφορά, ο διαγωνισµός να συνεχιστεί
στο ε̟όµενο στάδιο ανοίγµατος των οικονοµικών ̟ροσφορών και όχι να ε̟αναληφθεί.
Κατό̟ιν των ανωτέρω και, ̟ροκειµένου µε την ε̟ίσ̟ευση των διαδικασιών να
εξυ̟ηρετηθεί το δηµόσιο συµφέρον, µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική
Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
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1. Εγκρίνει καταρχήν το α̟ό 21-05-2014 ̟ρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής
αξιολόγησης των υ̟οβληθέντων δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών
̟ροσφορών του διενεργούµενου ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση
υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό
έτος 2014-2015, ως ̟ρος το ̟εριεχόµενό του, όµως, διαφορο̟οιείται και α̟οφασίζει τα
̟αρακάτω:
2. Α̟ορρί̟τει την ̟ροσφορά των ̟αρακάτω συµµετεχόντων µε αριθµό καταχώρησης*,
ως εξής:
ΑΡ.
ΦΑΚ.
37
67
66
79
60
18
95
24
27
72
80
56
84
19
70
87
8
39
13
91
29
36
22
96
90
51
28
20
57
17
88
34

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΓΚΕΡΓΚΗΣ ΜΠΟΥΣΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΛΟΠΩ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΣΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ Α.Ε.
ΛΕΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΙΑΠΟ∆ΗΜΗΤΡΗ ∆ΡΟΣΟΥΛΑ
ΜΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΛΟΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΙΛΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΦΑΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΡΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6

ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΜΗΜΑ
133,146,150
334,335
336
275
185,186,192,224
322
136, 170
337,339,349,353
309, 310, 322, 325, 327

297
8, 359,360,361,362,363,364,365
308,338
283
47,60,64,66,71,72,84
331,341
193, 219, 243

219
110
255, 257
199, 222, 229, 240, 247, 260
44, 45, 48, 56, 57, 67, 308
123
149, 161
295, 296, 306, 307, 314, 315, 320,
338, 342, 343
220,227,231,232,241
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7
92
94
61

ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
ΦΛΕΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

220,227,231,232,241,242
1,2,3,4,5,6,7
280

3. Α̟οδέχεται την ̟ροσφορά των ̟αρακάτω συµµετεχόντων για τα τµήµατα των
δροµολογίων, για τα ο̟οία έχει υ̟οβληθεί µόνο µια ̟ροσφορά, εφόσον υ̟άρχουν
συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε ̟ροηγούµενων διαγωνισµών, είτε της αγοράς ̟ου να
ε̟ιβεβαιώνονται µε ̟αραστατικά (είναι σε ισχύ η αντίστοιχη α̟όφαση καθορισµού των
κοµίστρων ταξί για όλη την Ελληνική Ε̟ικράτεια και οι όροι της ̟ροκήρυξης είναι
σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 24001/2013 - στοιχεία ̟ου βρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. και ̟ροσκοµίστηκαν κατό̟ιν αιτήµατος του
Αντι̟ροέδρου),
ΑΡΙΘ.
ΦΑΚΕΛ.
35
68
25
42
15
14
52
48
1
44
33
65
10
45
2
54
46
11
69
93
21
32
12
73
23
5
31
89
26
71

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
∆ΑΡ∆ΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΛΦΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΡΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΤΑΞΙ)
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΥΡΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ Κ.ΣΟΦΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ
212
322
352, 357
209, 210, 244
163, 171
156, 160
301, 302, 305, 314, 315, 329, 344
45
40, 48, 50, 56
259
262, 270, 278
223, 243
139, 165, 167, 168, 169
188, 233, 237, 337
197, 225, 228, 251, 252, 253
100, 101, 104,
113, 118, 121
157, 166
323, 334, 336, 349
346
178, 218, 230
17, 18, 29
13, 23, 27, 31, 32
151, 158
148
290, 303
182, 239, 245
248, 249, 254
198, 221
133, 153, 154
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47
49
50
64
75
9
63
43
3
30
16
38
78
76
77
59
58
55

ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ Γ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΣΩΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΧΟΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ.& ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

97, 98, 125
306, 319, 324, 326, 328
204, 217
195, 206, 208
353
62, 63
115, 119, 128
350
88
99, 107, 108, 114
136, 138, 159, 162
140, 141, 142, 146, 150, 155
20
297
11, 12, 26
359, 360. 361. 364
348
304, 340

4. Α̟οδέχεται την ̟ροσφορά των ̟αρακάτω συµµετεχόντων µε αριθµό καταχώρησης*,
ως εξής:

Α/Α
1

ΑΡΙΘ.
ΦΑΚΕΛ.
86

2

85

4
6
7
8

25
52
48
2

9

41

10
11
12
13
14
15
16
17
18

53
4
69
93
32
12
5
49
64

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΡΟΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(ΤΑΞΙ)
ΛΙΑΚΑΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΥΡΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ Γ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ
41, 69, 76, 87, 93, 94, 95, 288, 345
42, 69, 70, 76, 89, 90, 91, 95, 288
317
289
82
261
49, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 83, 92
332
308, 311, 338
347, 351
347
308, 313
308
317
313, 338
261
20
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19

75

20
21
22
23
24

74
83
43
3
81

ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΓΚΑΣ Γ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

25

82

ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

26

62

27
28
29

40
58
55

ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

46, 74, 77
46, 74, 77
311
289, 338
82
39, 43, 51, 61, 65, 68, 78, 79, 80, 81, 85,
86
39, 43, 51, 61, 65, 68, 78, 79, 80, 81, 85,
86
41, 42, 70, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 345
49, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 83, 92
351
332

*Ως αριθµός καταχώρησης νοείται η αρίθµηση ̟ου έγινε α̟ό τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής ε̟ί
των φακέλων ̟ροσφορών ̟ου ̟αρέλαβαν.
5. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας (άνοιγµα οικονοµικών
̟ροσφορών) για τα τµήµατα της 28067/1659/10-3-2014 διακήρυξης:
α) για τα ο̟οία έχουν υ̟οβληθεί τουλάχιστον δύο ̟ροσφορές, (τµήµατα: 39, 41, 42, 43,
46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 65, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 261, 288, 289, 308, 311, 313, 317, 332, 338, 345, 347, 351),
β) για τα ο̟οία υ̟οβλήθηκε ή τελικά έγινε α̟οδεκτή µία µόνο ̟ροσφορά, εφόσον
υ̟άρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε ̟ροηγούµενων διαγωνισµών, είτε της αγοράς
̟ου να ε̟ιβεβαιώνονται µε ̟αραστατικά (τµήµατα: 11, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 29,
31, 32, 40, 45, 48, 50, 56, 62, 63, 88, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 107, 108, 113, 114, 115, 118,
119, 121, 125, 128, 133, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 178, 182, 188, 195, 197, 198, 204,
206, 208, 209, 210, 212, 217, 218, 221, 223, 225, 228, 230, 233, 237, 239, 243, 244, 245, 248,
249, 251, 252, 253, 254, 259, 262, 270, 278, 290, 297, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 314, 315,
319, 322, 323, 324, 326, 328, 329, 334, 336, 337, 340, 344, 346, 348, 349, 350, 352, 353,
357,359, 360, 361, 364).
6. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε α̟ευθείας δια̟ραγµάτευση:
α) για τα τµήµατα, για τα ο̟οία δεν έχει υ̟οβληθεί καµία ̟ροσφορά (τµήµατα 9, 10,
14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 73, 75, 96, 102, 103, 105, 106, 109,
111, 112, 116, 117, 120, 122, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 143, 144, 145,
147, 152, 164, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 187, 189, 190, 191, 194,
196, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 211, 213, 214, 215, 216, 226, 234, 235, 236, 238, 246, 250,
256, 258, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 279, 281, 282, 284,
285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 298, 299, 300, 312, 316, 318, 321, 330, 333, 354, 355, 356,
358),
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β) για τα τµήµατα, για τα ο̟οία υ̟οβλήθηκαν ̟ροσφορές, αλλά οι συµµετέχοντες δεν
έγιναν α̟οδεκτοί α̟ό τα δικαιολογητικά και την τεχνική ̟ροσφορά τους, (τµήµατα 1,
2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 44, 47, 57, 60, 64, 66, 67, 71, 72, 84, 110, 123, 149, 161, 170, 185, 186, 192,
193, 199, 219, 220, 222, 224, 227, 229, 231, 232, 240, 241, 242, 247, 255, 257, 260, 275, 280,
283, 295, 296, 307, 309, 310, 320, 325, 327, 331, 335, 339, 341, 342, 343, 362, 363, 365).
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 682
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση αριθµού συνεδριάσεων της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού για την
ανάθεση της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου Αγ. Κων/νου – Ζέλι
(Τµήµα Άγ. Κων/νος – Άγναντη)», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 380.000,00
€ µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής).
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
64717/4753/5-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει δώδεκα (12) συνεδριάσεις της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού, για την ανάθεση της
µελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου Αγ. Κων/νου – Ζέλι (Τµήµα Άγ.
Κων/νος – Άγναντη)», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 380.000,00 € µε Φ.Π.Α.
ε̟ι̟λέον των είκοσι (20) ήδη ̟ραγµατο̟οιηθέντων έως την ̟αρούσα φάση
(ε̟αναβαθµολόγηση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ), ώστε τελικά το έργο της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
να ολοκληρωθεί σε συνολικά τριάντα δύο (32) συνεδριάσεις.
Η α̟όφαση θα δηµοσιευτεί στο τεύχος υ̟αλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων
διοίκησης φορέων του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 683
ΘΕΜΑ 21ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄ αριθµ. 540/5-05-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί έγκρισης του ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση
υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό
έτος 2014-2015.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
64994/4137/5-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄ αριθµ. 540/5-05-2014 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης του ̟ρακτικού
1 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών,
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, και συγκεκριµένα
το 3ο σκέλος της, διότι εκ ̟αραδροµής δεν αναφέρθηκε στην εισήγηση της υ̟ηρεσίας,
ως εξής:
3. O συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός του ε̟αναλη̟τικού µειοδοτικού διαγωνισµού
ανάθεσης υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών ανέρχεται στο ̟οσό των 979.420,75 €,
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης.
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 684
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου:
«Α̟οκατάσταση ζηµιών αναβαθµού γέφυρας Ίναχου», Π.Ε. Φθιώτιδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
65476/4813/5-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δηµο̟ράτηση του έργου «Α̟οκατάσταση ζηµιών αναβαθµού γέφυρας Ίναχου»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α. µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό,
β) τη διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος,
γ) τη δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει
τον ̟ρόχειρο διαγωνισµό.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 685
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου «Συλλογή, συσκευασία, µεταφορά και καταστροφή
α̟αγορευµένων ̟ρος χρήση και ληγµένων φυτοφαρµάκων δακοκτονίας συνολικής
̟οσότητας 3.634 lit (4.200 Kgr) και έκδοση ̟ιστο̟οιητικού τελικής διάθεσης καταστροφής, της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 11.365,200 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 10123/1006-2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. το υ̟ αριθµ. 2/15-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συλλογή, συσκευασία, µεταφορά
και καταστροφή α̟αγορευµένων ̟ρος χρήση και ληγµένων φυτοφαρµάκων
δακοκτονίας συνολικής ̟οσότητας 3.634 lit (4.200 Kgr) και έκδοση ̟ιστο̟οιητικού
τελικής διάθεσης – καταστροφής της Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 11.365,200 € µε
Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των υ̟οψηφίων
αναδόχων,
2. τη συνέχεια του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο ελέγχου των οικονοµικών
̟ροσφορών µε τις εταιρείες «INTERGEO Ε.Π.Ε.» και «POLYECO Α.Ε.», διότι
δια̟ιστώθηκε η ̟ληρότητα και η νοµιµότητα όλων των δικαιολογητικών ̟ου
υ̟οβλήθηκαν α̟ό τους ̟ροαναφερθέντες υ̟οψήφιους αναδόχους.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 686
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ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής
δηµο̟ρασίας του έργου «Οδός ∆ιασταύρωση ∆ιστόµου – ∆αύλειας έως Σύνορα Nοµού
Ν.Α Βοιωτίας - Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Νοµού Βοιωτίας - Συντήρηση του Εθνικού
Οδικού ∆ικτύου Π.Ε Βοιωτίας» χρήσης 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 4.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2340/1006-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το α̟ό 30-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου «Οδός
∆ιασταύρωση ∆ιστόµου – ∆αύλειας έως Σύνορα Nοµού Ν.Α Βοιωτίας - Εθνικό Οδικό
∆ίκτυο Νοµού Βοιωτίας - Συντήρηση του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε Βοιωτίας»
χρήσης 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 4.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών
ε̟ιστολών των υ̟οψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εταιρεία
«ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», µε ̟ροσφορά 1.800.180,88 € για εργασίες,
α̟ρόβλε̟τα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι µέση τεκµαρτή έκ̟τωση 55,00% στις τιµές
τιµολογίου της µελέτης.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, ε̟ισηµαίνοντας, ωστόσο, “την
ανάγκη για ̟ολύ ̟ροσεχτική ε̟ίβλεψη, λόγω του υψηλού ̟οσοστού έκ̟τωσης (55%)” και
ζητώντας “να εξεταστεί α̟ό το Τ.Ε.Ε. και το Τεχνικό Συµβούλιο η ακρίβεια των µελετών και ο
τρό̟ος καθορισµού του κόστους του έργου”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 687
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διακήρυξης και λοι̟ών συµβατικών τευχών δηµο̟ράτησης του
έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού κόµβων οδικού δικτύου», Π.Ε. Βοιωτίας,
̟ροϋ̟ολογισµού 117.468,80 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2342/1006-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1.Εγκρίνει:
α) τη δηµο̟ράτηση του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού κόµβων οδικού δικτύου»,
Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 117.468,80 € (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), µε ανοιχτή
δηµο̟ρασία,
β) τα συµβατικά τεύχη του έργου του θέµατος,
γ) τη δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως υ̟ηρεσία ̟ου θα διενεργήσει τη δηµο̟ρασία για την
ανάθεση του έργου του θέµατος.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 688
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2598/1006-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Α. Εγκρίνει:
1. τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:
1) ̟οσό 835,41 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
5244, για αγορά ̟αγίδων και φεροµόνων για εφαρµογή του ̟ρογράµµατος γεωργικών
̟ροειδο̟οιήσεων (φυτο̟ροστασία) και α̟ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη α̟ό
τις ε̟ιβληθείσες ̟ροσφορές, στον Ψυχάρη Γεώργιο (έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας 9175/26-05-2014),
2) ̟οσό 5.195,33€, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 291, για οφειλή υ̟έρ ΙΚΑ για
εισφορά εξαγοράς συντάξιµης υ̟ηρεσίας ενός υ̟αλλήλου, σύµφωνα µε την αριθµ.
1300/172/2014 συνταξιοδοτική ̟ράξη του ΙΚΑ, µε αριθµό ̟ρωτοκόλλου Α/36929/1405-2014,
3) ̟οσό 1.174,16 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073
ΚΑΕ 869, 1329, για έλεγχο και αναγόµωση των φορητών ̟υροσβεστήρων και για
ζύγισµα των φιαλών το̟ικών συστηµάτων αυτόµατης ̟υρόσβεσης στις εγκαταστάσεις
των κτιρίων Π.Ε. Βοιωτίας στη Λιβαδειά και Θήβα (έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων 2047/06-05-2014 και εισήγηση του συντηρητή 12-05-2014, ως ̟ροσφορά της
εταιρείας Πυροτεχνική 12-05-2014 και α̟ ευθείας ανάθεση σε αυτή),
4) ̟οσό 984,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά (ό̟ως αναφέρονται αναλυτικά στην
συνηµµένη ̟ροσφορά), για ε̟ισκευή του ΚΥ 3922-ΜΕ, ισο̟εδωτής γαιών-Γκρέιντερ,
(έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 3956/22-05-2014),
5) ̟οσό 548,58 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1329, για αγορά ενός διακό̟τη ροής, ενός θερµοστάτη ψυκτικού υγρού και ενός ρελέ
̟υκνωτή για την ασφαλή λειτουργία των ψυκτικών συγκροτηµάτων, ως εισήγηση
συντηρητή 19-05-2014 και συνηµµένης ̟ροσφοράς,
6) ̟οσό 708,48 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
894, ως αµοιβή του δικηγόρου Ηρακλή Γ. Τσάγκα για ̟αράσταση-υ̟όµνηµα στο
Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς για την υ̟όθεση Σωτηρίου Ζαφείρη και
για την υ̟όθεση Αφοί Σεραφείµ Φροσυνού,
7) ̟οσό 58,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1111, για αγορά τόνερ για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης,
(έγγραφο της 6335/28-05-2014),
8) ̟οσό 250,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 3199, για καταβολή-ε̟ιστροφή στη
∆.Ο.Υ. Β’ Λάρισας, ε̟ειδή η «ΜΟΝΩΣΚΑΛ Α.Ε.Β.Ε.» και η «ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.» κατέβαλαν
σε λογαριασµό µας το σύνολο του ̟ροστίµου 500,00 € και όχι το 50% ως είχε υ̟οχρέωση
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα είσ̟ραξης δηµοσίων εσόδων και του νόµου
2946/2001 (ΦΕΚ 244Α), (το άλλο 50% στον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό) και το ο̟οίο
ε̟ιστρέφουµε,
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9) ̟οσό 1.573,64 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073
ΚΑΕ 1723, 1111, για αγορά εκτυ̟ωτή δι̟λωµάτων ε̟ικίνδυνων εµ̟ορευµάτων A.D.R.
και των µελανιών αυτού για τις ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών Θήβας και
α̟ευθείας ανάθεση στην εταιρεία SPACE HELLAS (έγγραφό του 5063/26-05-2014),
10) ̟οσό 694,48 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
869, 1329, για ε̟ισκευή φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας (έγγραφό της 9593/02-06-2014),
11) ̟οσό 684,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ
1699, για αγορά θαµνοκο̟τικού µηχανήµατος τύ̟ου Husqvarna 545 RX, λάδι µίξης και
µεσινέζα, για τις ανάγκες καθαριότητας του αύλειου χώρου του κτιρίου της Π.Ε.
Βοιωτίας στην Θήβα.
2. την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, για
̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΕ

ΠΟΣΟ

1ος Λογαριασµός της
µελέτης «Τρο̟ο̟οίηση
Κτηµατολογικών
̟ινάκων οδού
Νεοχωράκι-Τανάγρα»
1ος Λογαριασµός της
µελέτης «Μετατό̟ισης
οδικών αξόνων στην
̟εριοχή Νεοχωρακίου»
2ος Λογαριασµός έργου
«Συντήρηση οδικών
αξόνων Π.Ε. Βοιωτίας»

ΝΑΜΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.

071

9459

3.500,00

ΝΑΜΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α.Β.Ε.Τ.Ε.

071

9459

5.352,54

071

9459

168.879,00

Β. ∆εν εγκρίνει την δα̟άνη µε α/α 7, ύψους 2.961,84 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αναγράφεται
στην υ̟’ αριθµ. 2598/10-06-2014 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε.
Βοιωτίας και αφορά αµοιβή του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Τράκη του Σεραφείµ, για
µελέτη της υ̟οθέσεως ε̟ί της εφέσεως της Φαίδρας ∆ηµακο̟ούλου και της υ̟’ αριθµ.
1129/2007 α̟όφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά ενώ̟ιον του Συµβουλίου
Ε̟ικρατείας και για τις οκτώ ̟αραστάσεις ενώ̟ιων του Συµβουλίου του ΣτΕ,
̟ροκειµένου να ̟αρασχεθούν ̟εραιτέρω διευκρινίσεις σχετικά µε τις ̟αραστάσεις του
εν λόγω δικηγόρου και την εξέλιξη της υ̟οθέσεως.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 689
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
2713/10-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
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Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, σε βάρος των ̟ιστώσεων
Π/Υ του έτους 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟οσού 15.000,00 € µε υ̟όλογο τον υ̟άλληλο
Καλαντζή Ιωάννη της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού για την καταβολή δα̟ανών
τηλε̟ικοινωνιακών τελών των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.
Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 31/12/2014 και η δα̟άνη θα βαρύνει τον
Ε.Φ.073 ΚΑΕ 824.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 690
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου «Οδός Γλύφας – Φανός Ν.Α.
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.800.000,00 €.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΕ
48041/3557/10-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου «Οδός
Γλύφας – Φανός Ν.Α. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 3.800.000,00 €, κατά διακόσιες δέκα
τέσσερις (214) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 31-12-2014.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση, ωστόσο, ότι
“α̟ό τη µια ̟λευρά σταµατάµε έργα ̟ου έχουν εργολάβο, γιατί η ΣΑΕΠ 766 δεν έχει χρήµατα, και
α̟ό την άλλη σήµερα ̟ροχωράµε έργα ̟άλι στην ΣΑΕΠ 766, ύψους 20 εκ. ευρώ στη Βοιωτία”,
διερωτώµενος “̟ότε θα γίνουν αυτά; Πότε θα ̟ληρωθούν; Με κουβέντες δεν γίνονται έργα και
είναι κοροϊδία για τις το̟ικές κοινωνίες”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 691
ΘΕΜΑ 29ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής διαγωνισµού και ορισµός νέας
ηµεροµηνίας δηµο̟ράτησης για το έργο «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και
εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό
Οδικό ∆ίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 2.500.000,00 €.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
66388/4893/10-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού για την διεξαγωγή δηµο̟ρασίας,
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση
εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό Οδικό
∆ίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας, α̟οτελούµενη α̟ό τα ̟αρακάτω µέλη, ως εξής:
Α.1. Τους κάτωθι τέσσερις υ̟αλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σύµφωνα µε το α̟ό 10-06-2014 ̟ρακτικό
διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης, ως τακτικά µέλη:
1.

ΜΑΚΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ως Πρόεδρο,
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2.
3.
4.

ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
ΖΩΒΟΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ

Α.2. Τους κάτωθι τέσσερις υ̟αλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σύµφωνα µε το α̟ό 10-06-2014 ̟ρακτικό
διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης, ως ανα̟ληρωµατικά µέλη, ̟ου ανα̟ληρώνουν κατά
σειρά διορισµού ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα ανωτέρω τακτικά µέλη ̟ου τυχόν λεί̟ουν,
α̟ουσιάζουν ή κωλύονται:
1.
2.
3.
4.

ΛΑΖΟ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, Γεωλόγο ΠΕ, ως Ανα̟ληρωτή Πρόεδρο
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
ΜΟΥΡΤΖΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Το̟ογράφο Μηχανικό ΠΕ
ΚΑΤΣΙΝΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ

Β. Τον κ. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Π-Μ, εκ̟ρόσω̟ο του ΤΕΕ/ΤΑΣ, µε ανα̟ληρωτή του
τον κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ Π-Μ (αριθµ. ̟ρ. 833/05-06-2014 έγγραφο του
ΤΕΕ/ΤΑΣ).
Γ. Τον κ. ΚΟΡΜΑΖΟ ΜΙΧΑΗ, υ̟άλληλο ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας, µε ανα̟ληρωτή του
τον κ. ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, υ̟άλληλο ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας (αριθµ. ̟ρ. 145/06-062014 έγγραφο της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας).
∆. Τον κ. ΚΑΛΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, εκ̟ρόσω̟ο του Συνδέσµου Εργολη̟τών ∆ηµοσίων
Έργων Νοµού Φθιώτιδας, µε ανα̟ληρωτή του τον κ. ΝΤΟΥΒΑ ΣΤΑΜΑΤΗ (αριθµ. ̟ρ.
53/06-06-2014 έγγραφο του Συνδέσµου Εργολη̟τών ∆ηµοσίων Έργων Νοµού
Φθιώτιδας).
2. Ορίζει νέα ηµεροµηνία δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος την 01-07-2014, ηµέρα
Τρίτη, η ο̟οία θα γίνει στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Υψηλάντη 4, και ώρα 10,00 ̟.µ..
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, ε̟ισηµαίνοντας, ωστόσο, ότι "δεν
υ̟άρχουν λεφτά στην ΣΑΕΠ066 στο Π.∆.Ε. 2013 (Α∆Α: ΒΛΓΚΦ-ΙΤΕ)” και διερωτώµενος
̟ώς θα γίνει η συντήρηση.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 692
ΘΕΜΑ 30ο: Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής διαγωνισµού για την ανάθεση του
έργου: «Ε̟είγοντα αντι̟ληµµυρικά έργα στον Σ̟ερχειό ̟οταµό και τους συµβάλλοντες
χείµαρρους σε αυτόν», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.500.000,00 €.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
66457/4901/10-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα

28

: 667-33

1. Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού για την διεξαγωγή δηµο̟ρασίας, η
ο̟οία θα γίνει στις 24-06-2014, ηµέρα Τρίτη, στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Υψηλάντη 4, και ώρα 10,00 ̟.µ., για
την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ε̟είγοντα αντι̟ληµµυρικά έργα στον Σ̟ερχειό
̟οταµό και τους συµβάλλοντες χείµαρρους σε αυτόν», Π.Ε. Φθιώτιδας,
̟ροϋ̟ολογισµού 3.500.000,00 €, α̟οτελούµενη α̟ό τα ̟αρακάτω µέλη, ως εξής:
Α.1 Τους κάτωθι τέσσερις υ̟αλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σύµφωνα µε το α̟ό 10-06-2014 ̟ρακτικό
διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης, ως τακτικά µέλη:
1.
2.
3.
4.

ΖΩΒΟΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, ως Πρόεδρο
ΣΠΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
ΦΟΡΤΑΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Σχεδιαστή ∆Ε

Α.2 Τους κάτωθι τέσσερις υ̟αλλήλους ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας, σύµφωνα µε το α̟ό 10-06-2014 ̟ρακτικό διενέργειας δηµόσιας
κλήρωσης, ως ανα̟ληρωµατικά µέλη, ̟ου ανα̟ληρώνουν κατά σειρά διορισµού
ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα ανωτέρω τακτικά µέλη ̟ου τυχόν λεί̟ουν, α̟ουσιάζουν ή
κωλύονται:
1.
2.
3.
4.

ΛΑΙΝΑ ΗΛΙΑ, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ως Ανα̟ληρωτή Πρόεδρο
ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
ΘΕΙΑΚΟ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
ΝΙΑΒΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΟ ΠΕ

Β. Εκ̟ρόσω̟ο του ΤΕΕ/ΤΑΣ, µε τον ανα̟ληρωτή του.
Γ. Εκ̟ρόσω̟ο της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας, µε ανα̟ληρωτή του.
∆. Εκ̟ρόσω̟ο του Συνδέσµου Εργολη̟τών ∆ηµοσίων Έργων Νοµού Φθιώτιδας, µε τον
ανα̟ληρωτή του.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, ε̟ισηµαίνοντας, ωστόσο, ότι "δεν
υ̟άρχουν λεφτά στην ΣΑΕΠ066”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 693
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για την δηµο̟ράτηση εργασιών της
δράσης C1, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος «∆ιατήρηση δασών και δασικών
ανοιγµάτων ̟ροτεραιότητας στον Εθνικό ∆ρυµό Οίτης και στο όρος Καλλίδροµο της
Στερεάς Ελλάδας».
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2889/1006-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε “…ε̟ειδή η υ̟ογραφή της σύµβασης έγινε χωρίς να
εγκριθεί το έργο και χωρίς να ενταχθεί στον ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας, ε̟ειδή η υ̟ογραφή
της σύµβασης έγινε χωρίς να έχει δεσµευτεί ̟ίστωση, ε̟ειδή η ηµεροµηνία της σύµβασης είναι
30-11-2012 και δεν υ̟άρχει στο ∆ιαύγεια, ό̟ως έχει υ̟οχρέωση η Περιφέρεια, ε̟ειδή στον
̟ροϋ̟ολογισµό δεν έχει ενταχθεί το σύνολο του έργου, αλλά το τµήµα της συµµετοχής της
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Π.Σ.Ε., ε̟ειδή η υλο̟οίηση του ̟ρογράµµατος έχει ξεκινήσει α̟ό 1-07-2013 και κανείς δεν
γνωρίζει τί και ̟ώς έχει γίνει, ε̟ειδή η δράση C1, ύψους 140.000 €, ̟εριλαµβάνει και συµµετοχή
της Ε.Ε., αλλά και συµµετοχή της Περιφέρειας, και ε̟εκτείνεται έως το 2017 και δεν ταυτίζεται σε
τί̟οτα µε τα 123.000 € ̟ου ζητά τώρα δέσµευση ̟ίστωσης για 2014 και 2015, ε̟ειδή η ακολουθία
των ̟ράξεών µας υ̟οδηλώνει ότι δεν ̟ρόκειται να γίνουν ̟ληρωµές µε αυτό τον τρό̟ο, ε̟ειδή
υ̟ό τον όρο «̟ροστασία φυσικού ̟εριβάλλοντος ̟ροτεραιότητας: ρύθµιση ̟ρόσβασης &
διαχείριση ε̟ισκε̟τών» δεν ̟ροκύ̟τει τι ακριβώς θέλει να κάνει η Περιφέρεια και ζητά την
δέσµευση ̟ίστωσης, ε̟ειδή α̟ό τα βίντεο και την ιστοσελίδα του ̟ρογράµµατος άριστα βγάζει
κανείς συµ̟εράσµατα ότι τα λεφτά ̟άνε για ταξίδια, για οδοι̟ορικά και εκδόσεις…” το θέµα να
αναβληθεί, ̟ροκειµένου να έρθουν στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή τα α̟αραίτητα
στοιχεία.
Κατό̟ιν των ανωτέρω και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος για ̟αροχή διευκρινίσεων και
̟ληρέστερης ενηµέρωσης α̟ό την ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 694
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2897/1006-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.
4071/2012, για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:
Α/Α
1

2

3

Τίτλος έργου
εντολή «Βελτίωση
δρόµου Γαρδίκι –
Γραµµένη Οξυά»
η
3 εντολή «5ο Ενιαίο
Λύκειο Λαµίας (τµ.
Α1 & Β)»

25η

3η εντολή
«Κατασκευή
υ̟όγειου αγωγού για
την σύνδεση
αρδευτικών δικτύων
̟εριοχών ∆.Ε.
Πελασγίας (τ.κ.
Πελασγίας &
Βαθύκοιλου)

Προµηθευτής
Κ/Ξ ΑΤΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ –
ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ
Κ/Ξ ΙΛΙΟΝ
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ –
ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΑΤΕ
Παναγιώτης
Προβό̟ουλος

Ποσό
65.000,00

Κ.Α.Ε.
9453

217.749,79

9454

6.006,77

9776

Παρατηρήσεις
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4

Προµήθεια
συσκευασµένου
ψυχρού
ασφαλτοµίγµατος

α) Παναγιώτα
Προµ̟όνα β)
Αριστόδηµος
Σκουρλέτος

28.826,10

9771

5

4η εντολή
«Πεζοδρόµηση –
∆ιαµόρφωση οδού
̟ρος Αθλητικό
κέντρο και
Βυζαντινό Μνηµείο
∆ήµου Μαλεσίνας»
14η εντολή «Οδός
Γλύφας – Φανός ΝΑ
Φθιώτιδας»
Πολιτιστικές
εκδηλώσεις ευρείας
α̟ήχησης (1ο
τουρνουά
Ακαδηµιών µ̟άσκετ)

Ανδρέας
Πρασσάς

42.573,20

9459

∆ΙΑΚΤΩΡ ΑΕ

211.744,70

9453

Αγαµ.
Τσακωνίτης &
ΣΙΑ Ε.Ε.

1999,99

9779

14.760,00

9899

6

7

8

Παρακολούθηση α̟ό
εδάφους των
̟ρονυµφών των
κουνου̟ιών και
διενέργεια α̟ό
εδάφους
̟αρεµβάσεων
̟ρονυµφοκτονίας
και ακµαιοκτονίας
στην Π.Σ.Ε.
(α̟ο̟ληρωµή)

ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕ
Σ ΕΠΕ

α) σύµβαση
Α∆Α:
ΒΙΞ67ΛΗ-7ΛΖ
& β) σύµβαση
Α∆Α:
ΒΙΚΘ7ΛΗ-5ΜΖ

Α̟οφ.
555/2014 Οικ.
Ε̟ιτρο̟ής
Α∆Α:
ΒΙΦΘ7ΛΗΦΗΦ
Α̟’ ευθείας
ανάθεση (Α∆Α:
ΒΙ0Ε7ΛΗ-3Υ0)

2. Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης για έγκριση ή µη ̟ληρωµής των ̟αρακάτω
λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροκειµένου να δοθούν ̟εραιτέρω διευκρινίσεις.
Α/Α
1

Τίτλος έργου
2η εντολή
«Εργασίες
αντι̟ληµµυρικής
̟ροστασίας
αγροτικού
δρόµου σε
̟εριοχή της τ.κ.
Βαρδατών
∆ήµου Λαµίας»

Προµηθευτής
ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

Ποσό
19.825,22

Κ.Α.Ε.
9776

Παρατηρήσεις
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2

3

1η εντολή
«Χωρικές
ανισότητες στο
∆υτικό τµήµα τα
ΠΣΕ και
̟ροτάσεις
συνοχής και
σύγκλησης»
1η εντολή
«Ολοκλήρωση
εργασιών
κατασκευής
υδροµάστευσης
στο τ.κ
Κα̟νοχωρίου»

ΦΘΙΩΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΕ

7.000,00

9779

Προγραµµατική
Σύµβαση (Α∆Α:
ΒΙΕΡ7ΛΗ-ΥΨΟ)

ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

7.000,00

9459

Α̟ευθείας
ανάθεση,
ε̟ανυ̟οβολή
δικαιολογητικών
µετά α̟ό
σχετική αίτηση
του αναδόχου

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την 2η εντολή «Εργασίες
αντι̟ληµµυρικής ̟ροστασίας αγροτικού δρόµου σε ̟εριοχή της τ.κ. Βαρδατών ∆ήµου
Λαµίας», µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για έργο δηµοτικής ευθύνης”.
Όσον αφορά στην 1η εντολή «Χωρικές ανισότητες στο ∆υτικό τµήµα τα ΠΣΕ και
̟ροτάσεις συνοχής και σύγκλησης» ανέφερε ότι “̟ρόκειται για ανάθεση µελέτης µέσα α̟ό
̟αράνοµη ̟ρογραµµατική σύµβαση και ότι δεν έχει δικαίωµα ̟ρογραµµατικής σύµβασης η
Φθιωτική Ανα̟τυξιακή…Η εταιρεία θα έ̟ρε̟ε να έχει λυθεί και ̟αράνοµα λειτουργεί”.
Τέλος, σχετικά µε την 1η εντολή «Ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής υδροµάστευσης
στο τ.κ. Κα̟νοχωρίου», ο κ. Χρονάς ζήτησε την ά̟οψη της υ̟ηρεσίας, διαφορετικά να
α̟ορριφθεί η αίτηση του αναδόχου, δηλώνοντας, ε̟ίσης, ότι “̟ρόκειται για α̟ευθείας
ανάθεση, ύψους 7.000 €, και ότι η Υ∆Ε ε̟έστρεψε τα δικαιολογητικά για την έκδοση εντάλµατος,
η υ̟ηρεσία δεν τα υ̟έβαλε εκ νέου και µε αίτησή του ο ανάδοχος ζητά ε̟ανυ̟οβολή
δικαιολογητικών”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 695
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ̟αράτασης της σύµβασης για την ε̟ισκευή και συντήρηση των
κλιµατιστικών των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λαµία.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2906/1006-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την ̟αράταση της α̟ό 17-06-2013 σύµβασης (Α∆Α: ΒΕΖ37ΛΗ-ΩΙΜ) µεταξύ
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του αναδόχου Γιώτα Κωνσταντίνου του
Ευαγγέλου για την ε̟ισκευή και συντήρηση των κλιµατιστικών των υ̟ηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λαµία για δύο µήνες, ήτοι µέχρι 16-08-2014,
µε τους ίδιους όρους.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 696
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ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ε̟αναλη̟τικού
̟ρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργου των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2904/1006-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το α̟ό 22-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου
των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 6 του άρθρου 2 του Π.∆. 118/2007, τα ο̟οία
̟ροσκόµισε η αναδειχθείσα ̟ροµηθεύτρια εταιρεία, ήτοι «ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ. Ε.Π.Ε.»
2) Κατακυρώνει οριστικά το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «CAR
CENTER HALKIA – Μ.Ε.Π.Ε.», η ο̟οία ̟ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή µετά και την
δια̟ραγµάτευση ανά είδος ελαστικών, ήτοι 70.550,34 € µε Φ.Π.Α..
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 697
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2813/6-062014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
Α. την δα̟άνη και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης για µισθοδοτικές αµοιβές,
ασφαλιστικές εισφορές, αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, ως
κατωτέρω:
1

2

3

∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες
των ∆/νσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1211
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή - ε̟ιστροφή εισφορών στον
ασφαλισµένο (κ. Στάικο) για εισφορές ̟ου έχει καταβάλει στο
Ταµείο Νοµικών κατά τα έτη 2011 - 2012
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0292
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή εκτύ̟ωσης εκατό (100) µ̟λοκ βεβαίωσης
οφειλής τελών για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας

2.000,00

5.000,00
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4

5

6

7

8

και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας
∆έσµευση Πίστωσης Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0843
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή υ̟ερωριακής α̟ασχόληση όλων των
υ̟αλλήλων της Π.Ε. Φθ/δας
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0511
∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης µηχανής
σκάφους της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής,
Τµήµα Αλιείας.
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1323
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας ειδών καθαρισµού για τις
ανάγκες της ∆/νσης ∆/θµιας Εκ̟/σης Φθιώτιδας
Σχετ: το αρ.4967/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1231
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας φιαλιδίων αιµοληψίας BD
για τις ανάγκες του τµήµατος Κτηνιατρικής, ∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Σχετ: το αρ.7242/30-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1211
∆α̟άνη για την ̟ληρωµή τελών χρήσης µηχανηµάτων έργου της
ΠΕ Φθιώτιδας έτους 2014 ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899

2.460,00

200.000,00

990,00

391,00

550,00

8.000,00

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

2

3

4

5

̟ληρωµή δα̟άνης για ε̟ισκευή του ΚΗΗ 2721 (υ̟ηρεσιακό
αυτοκίνητο Περιφερειάρχη)
Σχετ.: το αρ. 62029/505/28-05-2014 έγγραφο Γραφείου
Περιφερειάρχη) ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321 ΚΑΕ 0861
̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών-ε̟ισκευή οχήµατος
ΚΗΙ 1352 (φορτηγό) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σχετ: το αρ.67211/4630/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0861
̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών του
ΚΗΙ 1352 (φορτηγό) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σχετ: το αρ.67211/4630/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321
̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών-ε̟ισκευή µηχανήµατος
έργου ΜΕ 5572 (φορτωτής) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σχετ: το αρ.67211/4630/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0861
̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών του
µηχανήµατος έργου ΜΕ 5572 (φορτωτής) της Περιφέρειας Στ.
Ελλάδας
Σχετ: το αρ.67211/4630/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών

650,00

700,00

1) 800,00
2) 840,00
3) 860,00
4) 890,00

185,00

400,00
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Έργων
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321
6

7

8

9

10

11

12

13

̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια υδραυλικών σωληνώσεων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σχετ: το αρ.67211/4630/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0869
̟ληρωµή δα̟άνης για ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟ισκευής οχηµάτων
µηχανηµάτων ΚΗΙ 1353, ΚΗΗ 2786, ΚΗΗ 2784, ΜΕ 5593, ΜΕ
109801 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σχετ: το αρ.67211/4630/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0861
̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών των
ΚΗΙ 1361, ΚΗΥ 9364, ΚΥ 9841
Σχετ: το αρ.67211/4630/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321
̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για
καταστροφέα χόρτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σχετ: το αρ.67211/4630/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321
̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών του
ΚΗΙ 1353 (φορτηγό) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σχετ: το αρ.67211/4630/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321
̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών του
ΚΗΙ 5926 (̟λατφόρµα) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σχετ: το αρ.67211/4630/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321
̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟ισκευής
οχηµάτων µηχανηµάτων ΚΗΙ 5926 (̟λατφόρµα) της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
Σχετ: το αρ.67211/4630/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0861
̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια βιοµηχανικών ειδών (φιάλη
οξυγόνου, ασετιλίνης κλ̟) για το συνεργείο του τµήµατος
Μηχανολογικού Εξο̟λισµού της ∆/νσης Τ.Ε
Σχετ: το αρ.67211/4630/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1699

680,00

450,00

990,00

400,00

615,00

954,00

431,00

1) 930,00
2) 680,00
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14 ̟ληρωµή δα̟άνης για την αγορά ̟ολυµηχανήµατος (φαξ) για τις
ανάγκες του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στ.
Ελλάδας
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1725
15 ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών και την
ε̟ισκευή δύο (2) φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων της ∆/νσης
Ανά̟τυξης
Σχετ: το αρ.∆.Α./Φ.6.7/3219/05-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321
Ε.Φ 01.073 ΚΑΕ 0861

250,00

465,00
80,00

∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ –ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3130/02-06-2014
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΕ 0821 ΕΦ 01.073

Α/Α

Α/Α
ΑΝΑ∆Ο
ΧΟΥ

Α/Α
∆ΡΟΜΟΛΟ
ΓΙΟΥ

1

106

106

2

130

130

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ _
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
Γουργιώτης
Χρήστος
Προβό̟ουλος
Παναγιώτης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1.690,48 €

1.690,48 €

822,64 €

822,64 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.513,12 €

∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013– ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014–ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3149/03-06-2014
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΕ 0821 ΕΦ 01.073

Α/Α

Α/Α
ΑΝΑ∆Ο
ΧΟΥ

1

22

Α/Α
∆ΡΟΜΟΛΟ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ _
ΓΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
22.1
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΕΩΣ
ΚΤΕΛ
22.48
Ν ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

265.836,07€

265.836,07€
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ΣΥΝΟΛΟ

265.836,07€

∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013– ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3149/03-06-2014
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΕ 0821 ΕΦ 01.073

Α/Α
ΑΝΑ∆Ο
ΧΟΥ

Α/Α
∆ΡΟΜΟΛΟ
ΓΙΟΥ

2

2

2

3

3

3

10

10

15

15.1

15

15.2

5

16

16

6

25

25

7

29

29

30

30.1

30

30.2

9

31

31

10

44

44

11

49

49

12

50

50

Α/Α
1

4

8

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ _
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
Λουκαδάκος
Βασίλειος του
Στυλιανού
Παναγιώτου
Σωτήριος
Γρούντας
Γεώργιος
Μιχαήλ
Αναστάσιος
Μιχαήλ
Αναστάσιος
Μιχαήλ
Αναστάσιος
Γιαννάκος
Κωνσταντίνος
Αγγελάκης
Ιωάννης
Αγγελάκης
Ιωάννης
Αγγελάκης
Ιωάννης
Μ̟ακαλέξης
Ιωάννης
Αγγελής
Αθανάσιος
Λουκαδάκος
Αθανάσιος
Λουκαδάκος
Βασίλειος του
Ιωάννη

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

5.556,21 €

5.556,21 €

1.152,60 €

1.152,60 €

1.305,15 €

1.305,15 €

883,66 €
845,24 €

1.728,90 €

845,24 €

845,24 €

1.715,34 €

1.715,34 €

1.844,16 €

1.844,16 €

1.827,21 €

2.684,88 €

857,67 €
2.945,91 €

2.945,91 €

969,54 €

969,54 €

5.556,21 €

5.556,21 €

2.535,72 €

2.535,72 €
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52

52.1

52

52.2

55

55.1

55

55.2

15

56

56

16

62

62.1

17

63

63

18

73

19

13

14

Καλαµβόκης
Παναγιώτης
Καλαµβόκης
Παναγιώτης
Παρδάλης
Κωνσταντίνος
Παρδάλης
Κωνσταντίνος
Αραµ̟ατζής
Γεώργιος
Πολύµερος
∆ηµήτριος

723,20 €

1.039,60 €

316,40 €
1.306,28 €

2.462,27 €

1.155,99 €
3.318,81 €

3.318,81 €

770,66 €

770,66 €

2.423,85 €

2.423,85 €

73

Πολίτης Γεώργιος
ΚΑΚΛΗΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

108,48 €

108,48 €

79

79

Λέντας Γεώργιος

2.497,30 €

2.497,30 €

20

85

85

729,98 €

729,98 €

21

96

96

Κακάβας Ιάσων
Κολλιάτος
Ιωάννης

3.356,10 €

3.356,10 €

22

97

97

4.996,86 €

4.996,86 €

23

122

122

4.847,70 €

4.847,70 €

24

138

138

749,19 €

749,19€

Αυγέρης Ηλίας
∆ηµητρό̟ουλος
Κωνσταντίνος
Μιχαήλ
Αναστάσιος

ΣΥΝΟΛΟ

56.140,66 €

∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013– ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΙΘΜ. 3242/10-06-2014 ΚΑΙ 3243/10-06-2014
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ∆/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΕ 0821 ΕΦ 01.073

Α/Α
1

Α/Α
ΑΝΑ∆Ο
ΧΟΥ

Α/Α
∆ΡΟΜΟΛΟ
ΓΙΟΥ

4

4.1

4

4.2

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ _
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
Τσιλοφύτης
Γεώργιος
Τσιλοφύτης
Γεώργιος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1.081,41 €
1.575,22 €

2.656,63 €
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18

18.1

18

18.2

21

21.1

21

21.2

26

26

27

27.1

27

27.2

6

33

33

7

37

37

38

38.1

38

38.2

42

42

43

43.1

43

43.2

11

47

47

12

51

51

13

53

53

14

54

54

15

61

61

16

62

62.2

17

67

67

18
19

72

72

77

77

80

80.1

2

3

4
5

8
9
10

20

Αλεξανδρής
Κωνσταντίνος
Αλεξανδρής
Κωνσταντίνος
Ντάσιος
Γεώργιος
Ντάσιος
Γεώργιος
Αχµατιώτης
Ιωάννης
Κυριαζή
Παναγιώτα
Κυριαζή
Παναγιώτα
Γκριτζά̟ης
Κωνσταντίνος
Πα̟αδήµας
Βασίλειος
Λε̟ίδας
Σωτήριος
Λε̟ίδας
Σωτήριος
Μόσχος Γεώργιος
Αρχανιώτης
Βασίλειος
Αρχανιώτης
Βασίλειος
Τζάντζαλου
Χρυσούλα
Πα̟ασταθό̟ουλ
ος Στέλιος
Κλασίνας
Κωνσταντίνος
Γεωργίου
Κωνσταντίνος
Ευαγγελίου
∆έσ̟οινα
Πολύµερος
∆ηµήτριος
ΕΛΛΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Φέκας Θεόδωρος
Γεωργούλας
Γεώργιος

1.498,38 €

3.995,68 €

2.497,30 €
1.081,41 €

2.162,82 €

1.081,41 €
1.652,06 €
1.344,70 €

1.652,06 €
2.689,40 €

1.344,70 €
9.285,21 €

9.285,21 €

4.101,90 €

4.101,90 €

932,25 €

2.535,72 €

1.603,47 €
1.827,21 €
1.827,21 €

1.827,21 €
2.684,88 €

857,67 €
4.586,67 €

4.586,67 €

1.603,47 €

1.603,47 €

5.034,15 €

5.034,15 €

1.459,96 €

1.459,96 €

3.729,00 €

3.729,00 €

3.318,81 €

3.318,81 €

1.640,76 €

1.640,76 €

8.800,44 €

8.800,44 €

3.095,07 €

3.095,07 €

4.610,40 €

5.803,68 €
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80

80.2

81

81.1

81

81.2

22

82

82

23

90

90

91

91.1

91

91.2

91

91.3

92

92.1

92

92.2

93

93.1

93

93.2

27

98

98

28

101

101

29

104

104

105

105.1

105

105.2

31

106

106

32

107

107

33

117

117

118

118.1

118

118.2

123

123.1

21

24

25

26

30

34

35

Γεωργούλας
Γεώργιος
Ντάσιος
Αθανάσιος
Ντάσιος
Αθανάσιος
Καραµήτρος
Κωνσταντίνος
του Νικολάου
Μ̟ακογιάννης
Σ̟ύρος
Κιλτσό̟ουλος
∆ηµήτριος
Κιλτσό̟ουλος
∆ηµήτριος
Κιλτσό̟ουλος
∆ηµήτριος
Τσιγαρίδας
Κωνσταντίνος
Τσιγαρίδας
Κωνσταντίνος
Βάρσος
Ευάγγελος
Βάρσος
Ευάγγελος
Κατσούρας
Γεώργιος
Μ̟αρµ̟αρούσης
Ευάγγελος
Χριστό̟ουλος
Κωνσταντίνος
Νέλλας
Ευάγγελος
Νέλλας
Ευάγγελος
Γουργιώτης
Χρήστος
Γουργιώτης
Χρήστος
Κολοβός Χρήστος
Αλτάνης
Κωνσταντίνος
Αλτάνης
Κωνσταντίνος
Γκαβαλίνης
Ηλίας

1.193,28 €
1.306,28 €

2.535,72 €

1.229,44 €

4.773,12 €

4.773,12 €

1.728,90 €

1.728,90 €

1.652,06 €
649,75 €

3.159,48 €

857,67 €
1.006,83 €

1.976,37 €

969,54 €
820,38 €

1.342,44 €

522,06 €
3.654,42 €

3.654,42 €

1.728,90 €

1.728,90 €

1.341,94 €

1.341,94 €

845,24 €

2.074,68 €

1.229,44 €
1.267,86 €

1.267,86 €

1.690,48 €

1.690,48 €

745,80 €

745,80 €

1.152,60 €

2.271,30 €

1.118,70 €
745,80 €

2.162,82 €
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36
37
38

1.305,15 €

1.305,15 €

143

Γκαβαλίνης
Ηλίας
ΑΛΑΜΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΑΜΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ

1.211,93 €

1.211,93 €

146

Λαϊνάς Ανδρέας

932,25 €

932,25 €

123

123.2

131

131

143
146

1.417,02 €

ΣΥΝΟΛΟ

108.567,08 €
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 698

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης για ̟ρόσληψη
σαράντα (40) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι
30/11/2014), για την αντιµετώ̟ιση των ε̟οχιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, στην εφαρµογή του ̟ρογράµµατος
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2910/1006-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την ̟ληρωµή δα̟άνης και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού
75.337,91 €, για την ̟ρόσληψη τριών (3) ατόµων, κλάδου ΥΕ Εργατών, δεκαοκτώ (18)
ατόµων, κλάδου ΥΕ Παγιδοθετών µε τριάντα τέσσερα (34) ηµεροµίσθια και δεκαεννέα
(19) ατόµων ΥΕ Παγιδοθετών µε εξήντα (60) ηµεροµίσθια, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώ̟ιση των ε̟οχιακών αναγκών της
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, στην εφαρµογή
του ̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς και µέχρι 30/11/2014
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον ΕΦ 01.073
ΚΑΕ 0341 58.000,00 € και ΚΑΕ 0351 17.337,91 €.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας ότι “είναι κατά των εκτάκτων, και ότι η
Περιφέρεια ̟ρέ̟ει να έχει σαν µόνιµο ̟ροσω̟ικό εργάτες γενικών καθηκόντων, ̟ου θα
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τον οργανισµό κάθε Π.Ε.”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 699
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης για ̟ρόσληψη έξι (6)
ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας
µέχρι 5,5 µήνες, για την αντιµετώ̟ιση των ε̟οχιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, στην εφαρµογή του
̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2886/1006-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
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α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία
Εγκρίνει την ̟ληρωµή δα̟άνης και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού
60.000,00 €, για την ̟ρόσληψη τριών (6) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας µέχρι 5,5 µήνες, για την αντιµετώ̟ιση των
ε̟οχιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας, στην εφαρµογή του ̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον ΕΦ 01.073
ΚΑΕ 0342 47.000,00 € και ΚΑΕ 0352 13.000,00 €.
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας ότι “είναι κατά των εκτάκτων, και ότι η
Περιφέρεια ̟ρέ̟ει να έχει σαν µόνιµο ̟ροσω̟ικό εργάτες γενικών καθηκόντων, ̟ου θα
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τον οργανισµό κάθε Π.Ε.”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 700
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2884/6-062014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, ̟οσού 300.000.00 €, σε
βάρος του Ε.Φ 01073, ΚΑΕ 1511, στο όνοµα του υ̟ολόγου Μακρή Ιωάννη, υ̟αλλήλου
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας υγρών καυσίµων
κίνησης όλων των οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας .
Ηµεροµηνία λήξεως του ̟αρα̟άνω χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής ορίζεται η
31-12-2014.
Στον ̟ροαναφερόµενο ΚΑΕ υ̟άρχει εγγεγραµµένη ̟ίστωση στον Π/Υ του 2014.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 701
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ανοικτού δηµόσιου
διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το
σχολικό έτος 2014-2015.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2887/6-062014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “για λόγους ενιαίας στάσης µε την Εύβοια, δεν
είναι δυνατόν εκεί να α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές, γιατί η εγγυητική ε̟ιστολή είναι µικρότερη α̟ό
το 5%, και στη Φθιώτιδα η ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού να εισηγείται διαφορετικά…∆ια̟ιστώνει,
ε̟ίσης, η ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού ότι το ΚΤΕΛ έχει µικρότερη ̟ροσφορά και άλλες ελλείψεις, αλλά
την κάνει α̟οδεκτή. Ακόµη, δια̟ιστώνει ̟ως δεν έχει «Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των
µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, ό̟ως αυτά είναι καταχωρηµένα
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στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, στην ο̟οία, όµως, δεν αναγράφεται η ακριβής ηµεροµηνία
σύνταξης της ̟αρα̟άνω κατάστασης, έτσι ώστε να µ̟ορέσει η Ε̟ιτρο̟ή να ελέγξει το εµ̟ρόθεσµο
της κατάστασης, ήτοι 30 εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ̟ροσφοράς,
σύµφωνα µε το άρθρο 9, ̟ργ 5 της διακήρυξης».
Παρά τις δύο αυτές ελλείψεις την κάνει α̟οδεκτή, άγνωστο γιατί και άγνωστο α̟ό ̟ού
αντλεί το δικαίωµα. Τέλος, υ̟άρχει και µία ακόµη έλλειψη, ̟ου δεν την είδε η ε̟ιτρο̟ή
διαγωνισµού στη Φθιώτιδα, ότι δηλαδή δεν έχουν υ̟οβληθεί υ̟εύθυνες δηλώσεις των
ιδιοκτητών των λεωφορείων, ότι τα ̟αραχωρούν, κάτι ̟ου το έχει δει και το σηµειώνει η Εύβοια.
Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ενιαία ̟ολιτική και ενιαία κρίση”, δήλωσε ο κ. Χρονάς.
Στη συνέχεια, ο κ. Χρονάς σηµείωσε ότι “στην ̟αράγραφο Ε του ̟ρακτικού της η
ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού ζητά την ε̟ανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα τµήµατα των
δροµολογίων, για τα ο̟οία υ̟οβλήθηκε µία ̟ροσφορά ή τελικά έγινε α̟οδεκτή µία ̟ροσφορά,
̟ιθανολογώντας ότι η α̟όρριψη αυτή έγινε λόγω έλλειψης συγκριτικών στοιχείων τιµών είτε
̟ροηγούµενων διαγωνισµών, είτε της αγοράς ̟ου να ε̟ιβεβαιώνονται µε ̟αραστατικά, κάτι ̟ου,
όµως, θεωρεί τεράστιο λάθος της αρµόδιας υ̟ηρεσίας, καθώς υ̟άρχουν συγκριτικά στοιχεία και
είναι τα εξής:
1. τo κόστος της διαδροµής µε βάση το νόµο για τον καθορισµό τιµολογίου στα ταξί (δι̟λή
ταρίφα),
2. ο τύ̟ος της ΚΥΑ για την µεταφορά των µαθητών,
3. ισχύουσες συµβάσεις για τα ίδια δροµολόγια,
4. το ανά χιλιόµετρο κόστος α̟ό τις ισχύουσες τιµές ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό δια̟ραγµάτευση
για το νυν έτος,
5. το ανά χιλιόµετρο κόστος α̟ό τα λοι̟ά δροµολόγια ̟ου κατακυρώνονται µε την ̟αρούσα.
Ε̟οµένως υ̟άρχουν συγκριτικά στοιχεία και θα ̟ρέ̟ει ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε εφαρµογή
αυτών και όχι να ε̟αναληφθεί, ό̟ως εισηγείται η υ̟ηρεσία”.
Η ύ̟αρξη συγκριτικών στοιχείων άλλωστε ε̟ιβεβαιώνεται και α̟ό ̟αραστατικό
̟αροχής υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ου ̟ροσκόµισε την
ώρα της συνεδρίασης ̟αριστάµενος µεταφορέας.
Στη συνέχεια, ζητήθηκε η ά̟οψη του Ανα̟ληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης
Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Βασίλειου Κύρκου, καθώς και του
Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ευθύµιου Καραΐσκου, οι
ο̟οίες αµφότερες συνέκλιναν στην αναγκαιότητα ε̟ίσ̟ευσης των διαδικασιών,
̟ροκειµένου να εξυ̟ηρετηθεί το δηµόσιο συµφέρον, χωρίς ωστόσο να α̟οδοθεί µοµφή
στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες διενέργειας των διαγωνισµών για την ̟ιστή εφαρµογή του
νόµου.
Κατό̟ιν των ανωτέρω και, ̟ροκειµένου µε την ε̟ίσ̟ευση των διαδικασιών να
εξυ̟ηρετηθεί το δηµόσιο συµφέρον, µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική
Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. καταρχήν το ̟ρακτικό 1 της Ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό
έτος 2014-2015, ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των
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τεχνικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων, ως ̟ρος το ̟εριεχόµενό του, όµως,
διαφορο̟οιείται και α̟οφασίζει τα ̟αρακάτω:
2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο (άνοιγµα οικονοµικών
̟ροσφορών):
α) για τα τµήµατα 5, 6, 9, 17, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 42, 50, 54, 58, 59, 60, 65, 75, 81, 83, 84,
β) για τα τµήµατα, για τα ο̟οία υ̟οβλήθηκε µόνο µία ̟ροσφορά, ήτοι 1, 2, 3, 4, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 32, 35, 36, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56,
57, 61, 63, 64, 66, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 82, 86, 89, διότι: α) υ̟άρχουν συγκριτικά
στοιχεία (βρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. και
̟ροσκοµίστηκαν κατό̟ιν αιτήµατος του Αντι̟ροέδρου) α̟ό ̟ροηγούµενους
διαγωνισµούς µεταφοράς µαθητών της ̟ρώην ΝΑ Φθιώτιδας και οι αντίστοιχες ̟ράξεις
του αρµόδιου Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ο̟οίες α̟οφαίνονται θετικά
κατά τον ̟ροσυµβατικό έλεγχο (αρ. διακ. 2303/6-05-2009, µε ̟ράξη 233/2009 του Ελ.
Συνεδρίου και αρ. διακ. 1375/9-03-2010, µε ̟ράξη 160/2010 και α̟όφαση 2064/2010
του Ελ. Συνεδρίου, β) είναι σε ισχύ η αντίστοιχη α̟όφαση καθορισµού των κοµίστρων
ταξί για όλη την Ελληνική Ε̟ικράτεια και γ) οι όροι της ̟ροκήρυξης είναι σύµφωνοι µε
τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 24001/2013,
3. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε α̟ευθείας δια̟ραγµάτευση:
α) για τα τµήµατα, για τα ο̟οία δεν υ̟οβλήθηκε καµία ̟ροσφορά, ήτοι: 7, 15, 20, 23,
29, 34, 37, 38, 40, 43, 46, 62, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 85, 87, 88, 90 και
β) για τα τµήµατα, για τα ο̟οία υ̟οβλήθηκαν ̟ροσφορές, αλλά α̟ορρίφτηκαν για
τους λόγους ̟ου αναφέρονται στο ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής του διαγωνισµού, και
συγκεκριµένα για τα τµήµατα 17, 59, 60, 65.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 702
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών
καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», κατό̟ιν
δια̟ραγµάτευσης, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
66152/3583/6-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. το α̟ό 4-06-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών
καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», κατό̟ιν
δια̟ραγµάτευσης, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στο
άνοιγµα της οικονοµικής ̟ροσφοράς του Φλώρου Ιωάννη, ατοµικής ε̟ιχείρησης υγρών
καυσίµων ̟ου εδρεύει στη Χαλκίδα,

44

: 667-33

2. τη συνέχιση της διαδικασίας της δια̟ραγµάτευσης στο ε̟όµενο στάδιο, ̟ροκειµένου
να ̟ροχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισµού, σύµφωνα την ̟αρ. 2 του
άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, µε την κάτωθι εταιρεία:
«Φλώρος Ιωάννης, ατοµική ε̟ιχείρηση υγρών καυσίµων», ̟ου εδρεύει στην Χαλκίδα
ε̟ί της οδού 28ης Οκτωβρίου 35, Τ.Κ. 34100.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 703
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση ̟ρακτικού 6 της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού
για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2927/1006-2014 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
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 6/2-06-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διεθνούς
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας
της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2014-2015, ̟ου αφορά στο άνοιγµα και την
αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων αναδόχων για τα τµήµατα
50, 64 και 70 (Παράρτηµα Α΄ της αρ. 1/10-03-2014 διακήρυξης).
2. Αναδεικνύει µειοδότες για τα τµήµατα 50, 64 και 70, σύµφωνα µε τον ακόλουθο
̟ίνακα:

Πίνακας µειοδοτών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Ευρυτανίας σχολικού
έτους 2014-2015
α/
α

1

Τό̟ος
̟αραλαβής –
̟ροορισµού
- Τµήµα

Όνοµα
µειοδότη

Καραγκο
Μεγάλο
ύνης
Χωριό –
Γοργιανάδες Ιωάννης
του
– Καρ̟ενήσι
Κων/νο
(Ξηριάς) –
υ
Ειδικό ∆.Σ.
Καρ̟ενησίου
& 4ο
Νη̟ιαγωγείο
Καρ̟ενησίου
- τµ.70

Προϋ̟ολο Πο
γισµός
σοσ
ηµερήσια
τό
ς δα̟άνης έκ̟
σε ευρώ
τωσ
ης

41,79

2%

Ηµερή
σια
δα̟άν
η
δροµο
λογίου
σε
ευρώ

40,95

Ηµέρε
ς
δροµο
λογίω
ν

Συνολι
κή
δα̟άνη
χωρίς
ΦΠΑ
σε ευρώ

153

6.265,99

ΦΠΑ

814,58

Συνολι
κή
δα̟άνη
µε
ΦΠΑ
σε ευρώ

7.080,57
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2

3

Μεγάλο
Χωριό –
Γοργιανάδες
– Καρ̟ενήσι
Καραγκο
(Ξηριάς) –
ύνης
Ειδικό ∆.Σ.
Καρ̟ενησίου Ιωάννης
του
& 4ο
Νη̟ιαγωγείο Κων/νο
Καρ̟ενησίου
υ
- τµ.70
Άγιος
Νικόλαος –
Καρ̟ενήσι – ∆ρούγος
Ιωάννης
4ο
του
Νη̟ιαγωγείο
Καρ̟ενησίου Ανδρέα
– τµ. 64
Άγιος
Νικόλαος –
Καρ̟ενήσι – ∆ρούγος
Ιωάννης
4ο
Νη̟ιαγωγείο
του
Καρ̟ενησίου Ανδρέα
– τµ. 64
Στένωµα –
Καρ̟ενήσι – Κουτσοµ
1ο Γυµνάσιο
ήτρος
Καρ̟ενησίου Βασίλειο
– τµ. 50
ς του
Κωνσταν
τίνου
Κουτσοµ
Στένωµα –
ήτρος
Καρ̟ενήσι –
1ο Γυµνάσιο Βασίλειο
Καρ̟ενησίου
ς του
– τµ. 50
Κωνσταν
τίνου

46,70

2%

45,766

22
(µε
̟άγο
ή
χιόνι)

24,50

6%

23,03

153

3.523,59

458,07

3.981,66

532,18

69,18

601,36

1.006,80

130,88

1.137,68

25,73

6%

24,19

22
(µε
̟άγο
ή
χιόνι)

40,11

2%

39,31

153

6.014,43

781,88

6.796,31

43,99

22
(µε
̟άγο
ή
χιόνι)

967,78

125,81

1.039,59

44,89

2%

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 704
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την
«Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύ̟ωσης (µελάνια) και φωτοτυ̟ικού χαρτιού για
τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας
Εκ̟αίδευσης», ̟ροϋ̟ολογισµού 58.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ.
66235/3600/6-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
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α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 1/29-05-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την
«Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύ̟ωσης (µελάνια) και φωτοτυ̟ικού χαρτιού για
τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας
Εκ̟αίδευσης», ̟ροϋ̟ολογισµού 58.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων.
2. Α̟ορρί̟τει την εταιρεία «ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΕΥΒΟΪΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», για
λόγο, ̟ου αναγράφεται στο ανωτέρω ̟ρακτικό.
3. Εγκρίνει η συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο ελέγχου των οικονοµικών
̟ροσφορών µε µοναδικό συµµετέχοντα την ατοµική ε̟ιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆.
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ», ̟ου γίνεται α̟οδεκτή, λόγω του ότι υ̟άρχουν συγκριτικά στοιχεία στο
µεγαλύτερο ̟οσοστό των ̟ροσφερόµενων ειδών σε σχέση µε τον αντίστοιχο
διαγωνισµό για την ̟ροµήθεια Γραφικής ύλης – Υλικών εκτύ̟ωσης – Φωτοτυ̟ικού
χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε Ευβοίας και των
∆/νσεων Α’/θµιας και Β’/θµιας εκ̟αίδευσης του νοµού, του έτους 2013, σύµφωνα µε
το άρθρο 21 ̟αρ. η του Π.∆. 118/07.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “τυ̟ικά είναι εντάξει, ̟ρακτικά όµως δεν είναι σίγουρος
για τη σοβαρότητα της ̟αράλειψης του διαγωνιζόµενου, ε̟ειδή η ̟ροσφορά του δεν είναι εις
δι̟λούν”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 705
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση του τρο̟ο̟οιηµένου ̟ροϋ̟ολογισµού µελέτης και του εντύ̟ου
οικονοµικής ̟ροσφοράς του έργου «Kατασκευή οδού Κανάβαρι - ∆ιασταύρωση
Θεσ̟ιών - ∆όµβραινα (Κορύνη) – Θίσβη – Πρόδροµος (µε ̟αράκαµψη ∆όµβραινας)
(ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00€ µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2383/1006-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τον τρο̟ο̟οιηµένο ̟ροϋ̟ολογισµό µελέτης και το τρο̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο
οικονοµικής ̟ροσφοράς του έργου «Kατασκευή οδού Κανάβαρι - ∆ιασταύρωση
Θεσ̟ιών - ∆όµβραινα (Κορύνη) – Θίσβη – Πρόδροµος (µε ̟αράκαµψη ∆όµβραινας)
(ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 3.000.000,00€ µε Φ.Π.Α., ̟ροκειµένου
στα δύο ̟ροαναφερθέντα τεύχη δηµο̟ράτησης να γίνει διαχωρισµός των εργασιών σε
οµάδες, ώστε να είναι σύµφωνα µε το σύστηµα δηµο̟ράτησης του έργου, ̟ου ορθώς
αναφέρεται στη διακήρυξη «µε ε̟ιµέρους ̟οσοστά έκ̟τωσης» και µε τα οριζόµενα στην
ισχύουσα νοµοθεσία, ̟ρος α̟οφυγή ε̟ι̟λοκών στην διαδικασία δηµο̟ράτησης –
ανάθεσης του έργου του θέµατος.
Κατά τα λοι̟ά ισχύει η 425/7-04-2014 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση, ωστόσο, ότι
“δεν ̟ρόκειται για κατασκευή δρόµου, αλλά για εργασίες κατακόρυφης σήµανσης (στηθαία
ασφαλείας) κατά µήκος της οδού α̟ό ∆ιασταύρωση Ε.Ο. Θηβών - Λιβαδειάς ̟ρος ∆όµβραινα –
Πρόδροµο, µήκους 37,20 Κm”.

47

: 667-33

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 706
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση ̟αράτασης του συνολικού χρόνου εκ̟όνησης της µελέτης
«Παράλληλα έργα ∆ήµου Λιανοκλαδίου, ∆.∆. Λυγαριάς του ∆ήµου Λαµιέων», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµωµένης αµοιβής 159.896,61 € χωρίς Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
66573/4908/10-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ο κ.
Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε ότι “η εκ̟όνηση της µελέτης ξεκίνησε το 2010 και έ̟ρε̟ε να
τελειώσει σε 7 µήνες, ενώ ̟εριλαµβάνονται και δασικά, αλλά δεν αναφέρει τι ακριβώς λέει το
∆ασαρχείο σε έγγραφό του (αριθµ, ̟ρωτ.28/1133/3-01-2014) για την ̟ράξη χαρακτηρισµού”.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, του συνολικού χρόνου εκ̟όνησης της µελέτης
«Παράλληλα έργα ∆ήµου Λιανοκλαδίου, ∆.∆. Λυγαριάς του ∆ήµου Λαµιέων», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµωµένης αµοιβής 159.896,61 € χωρίς Φ.Π.Α. κατά διακόσιες σαράντα
(240) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 19 – 01 – 2015, ε̟ειδή εκκρεµεί η α̟όφαση
έγκρισης Π.Π.Ε. α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 707
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2926/1006-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, ως εξής:
Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού
εξο̟λισµού των µηχανηµάτων και οχηµάτων της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΕΙ∆ΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗ
ΤΟΥ
ΗΜΙΦΟΡΤΗ
ΓΟ

ΑΡΙΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗ
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΝΙΑ
ΗΤΟΥ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ
ΚΗΥ 9389
14/05/2014

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ
(ΠΟΣΟ ΜΕ
Φ.Π.Α. σε
ΕΥΡΩ)
1.955,80 ευρώ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
ΦΠΑ
152,52
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ΣΥΝΟΛΟ 1Ο
ΗΜΙΦΟΡΤΗ
ΓΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3Ο
ΗΜΙΦΟΡΤΗ
ΓΟ

ΚΗΥ 3753

16/05/2014

ΚΗΙ 4352

ΣΥΝΟΛΟ
2Ο
22/05/2014

ΚΗΥΙ 4380

26/05/2014

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΚΗΥ 9367

JEEP

KHI 4373

738,00
146,00
146,00
198,03

ΣΥΝΟΛΟ
4Ο
15/05/2014
ΣΥΝΟΛΟ
5Ο
29/05/2014
ΣΥΝΟΛΟ
6Ο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2

152,52
738,00

198,03
204,65
204,65
516,60
516,60
1.955,80

Σχετ. έγγραφα: τα υ̟.αριθµ. 2753/27-5-2014, 2791/30-5-2014
και 2816/3-6-2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073
ΚΑΕ 1321
δα̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων
και µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΕΙ∆ΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ
16/05/2014

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

14/05/2014

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΚΗΥ 9367

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΧΗΜΑ

ΠΟΣΟ

ΚΗΥ 3753
ΣΥΝΟΛΟ
(1Ο)
ΚΗΥ 9389
ΣΥΝΟΛΟ
(2Ο)
15/05/201
4
ΣΥΝΟΛΟ
(3Ο)

541,20
541,20

843,80 ευρώ

147,60
147,60
155,00
155,00
843,80

Σχετ. έγγραφα: τα υ̟.αριθµ. 2753/27-5-2014 και 2791/30-52014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της
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3

Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073
ΚΑΕ 0861
δα̟άνη για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών και λοι̟ών ειδών
για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης
∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙA
16/05/2014
ΣΥΝΟΛΟ (1ο)
22/05/2014
ΣΥΝΟΛΟ (2ο)
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
2/12/2013

ΟΧΗΜΑ

ΚΗΥ
9389

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τ
Μ
Χ
1

ΠΟΣΟ

73,80

KHI 4352

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

KY 3151
ΚΥ 7412
ΚΥ 7412
ΚΥ 7412
ΚΥ 7412
ΚΥ 459
ΚΥ 459
ΚΗΥ
9376
ΚΗΥ
9376
ΚΗΥ
9376
ΚΗΥ
9370
ΚΗΥ
9370
ΚΗΥ
9377
ΚΥ 3156

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

73,80
175,00
175,00
110,00
128,11
35,09
32,22
44,04
128,11
44,04
35,09

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

38,90

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

17,71

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

35,42

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

38,90

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

35,09

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

44,04
956,07
55,35

23/12/2013
ΣΥΝΟΛΟ (3ο)
15/05/2014
ΚΗΥ
9367
ΣΥΝΟΛΟ (4ο)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4

ΠΡΟΙΟΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

1.260,22 ευρώ

55,35
1.260,22

Σχετ. έγγραφα: τα υ̟.αριθµ. 2753/27-5-2014 και 2791/30-52014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073
ΚΑΕ 1511
δα̟άνη:

3.699,90 ευρώ
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5

6

7

8

α) για την ̟ροµήθεια φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος για τις
ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών (̟οσού
1.512,90 ευρώ)
β) για την ̟ροµήθεια δύο Η/Υ µε τα ̟εριφερειακά τους
συστήµατα, και ενός εκτυ̟ωτή δικτύου για τις ανάγκες του
γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη ΠΕ Ευρυτανίας (̟οσού
1.987,00 ευρώ).
γ) για την ̟ροµήθεια δύο σκληρών δίσκων ηλεκτρονικού
υ̟ολογιστή, ενός εσωτερικού και ενός εξωτερικού, για τις
ανάγκες του Τµήµατος Προσω̟ικού και Μισθοδοσίας ̟οσού
(200,00 ευρώ).
Σχετ. αριθµ. 2753/27-5-2014, 2845/04-06-2014 και 2909/0606-2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073
ΚΑΕ 1723
δα̟άνη:
Α) για την ̟ροµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης
Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης Ευρυτανίας ̟οσού 270,00 ευρώ.
Β) για την ̟ροµήθεια κολώνων Dexion για την ̟ροέκταση
ραφιών του αρχείου του Κεντρικού Καταστήµατος της Π.Ε.
Ευρυτανίας ̟οσού 600,00 ευρώ.
Σχετ. αριθµ. 2791/30-5-2014 και 2909/06-06-2014 έγγραφα
της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073
ΚΑΕ 1699
δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το
φωτοτυ̟ικό µηχάνηµα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ
Ευρυτανίας.
Σχετ. αριθµ. 2791/30-5-2014 έγγραφο της ∆/νσης
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073
ΚΑΕ 1329
δα̟άνη για την αµοιβή συντήρησης του φωτοτυ̟ικού
µηχανήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Σχετ. αριθµ. 2791/30-5-2014 έγγραφο της ∆/νσης
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073
ΚΑΕ 0869
δα̟άνη για την ̟ροµήθεια κιτίου φαρµακείου και
ιατροφαρµακευτικού υλικού για τις ανάγκες της ΠΕ
Ευρυτανίας.
Σχετ. αριθµ. 2816/3-6-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού
- Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073
ΚΑΕ 1211

870,00 ευρώ

270,60 ευρώ

36,90 ευρώ

125,00 ευρώ
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9

δα̟άνη για την εγγραφή – ετήσια συνδροµή στη
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων ∆α̟ανών
(www.docman.gr) για τις ανάγκες των ∆/νσεων της ΠΕ
Ευρυτανίας, ̟οσού 750,00 ευρώ.
Σχετ. αριθµ. 2909/06-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073
ΚΑΕ 1121

750,00 ευρώ

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 708
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
62176/3944/29-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει
Α. Εγκρίνει κατά ̟λειοψηφία τις ̟αρακάτω δα̟άνες για αγορές, ε̟ισκευές,
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής:
1. δα̟άνη ̟οσού 4.200,29 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή
οδοι̟ορικών 19 υ̟αλλήλων για τους µήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Α̟ρίλιο, Μάιο,
Ιούνιο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας, ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ∆/νσης
Ανά̟τυξης, ∆/νσης Υγείας κ Κοινωνικής Μέριµνας, του Τµήµατος ΚΤΕΟ,
2. δα̟άνη ̟οσού 81,38 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826, για την ̟ληρωµή
λογαριασµού Vodafone α̟ό 11/4/14 έως 10/5/14,
3. δα̟άνη ̟οσού 744,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας αναλώσιµων ειδών (τόνερ –µελάνια) της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας κ
Κτηνιατρικής (ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ),
4. δα̟άνη ̟οσού 510,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0515, για την ̟ληρωµή
α̟οζηµίωσης µελών β/βάθµιας ιατρικής εξέτασης υ̟οψήφιων οδηγών (ΙανουάριοςΝοέµβριος 2013) (ΒΡΥΝΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ),
5. δα̟άνη ̟οσού 844,55 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή
λογαριασµών ∆ΕΗ,
6. δα̟άνη ̟οσού 3.373,18 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824, για την ̟ληρωµή
λογαριασµών ΟΤΕ,
7. δα̟άνη ̟οσού 605,98 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ειδών καθαριότητας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας κ Κτηνιατρικής
(ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ),
8. δα̟άνη ̟οσού 280,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας τόνερ της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ
ΕΤΕ),
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9. δα̟άνη ̟οσού 1.500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9412, για την ̟ληρωµή
εργοδοτικών εισφορών των α̟ασχολουµένων στην Π/Ε Φωκίδας στα ̟λαίσια του
̟ρογράµµατος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕ∆,
10. δα̟άνη ̟οσού 123,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ειδών καθαριότητας της ∆/νσης Μεταφορών κ Ε̟ικοινωνιών (∆ΑΛΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ),
11. δα̟άνη ̟οσού 145,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ειδών καθαριότητας της ∆/νσης Α/βάθµιας εκ̟αίδευσης (ΜΟΣΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ),
12. δα̟άνη ̟οσού 950,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας τόνερ για το φωτοτυ̟ικό µηχάνηµα και τους εκτυ̟ωτές της ∆/νσης
Μεταφορών κ Ε̟ικοινωνιών (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ),
13. δα̟άνη ̟οσού 150,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας 2 τόνερ του τµήµατος Μισθοδοσίας και της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ),
14. δα̟άνη ̟οσού 600,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας 4 τόνερ, µελάνια, 1 τύµ̟ανο για το γραφείο της κας Αντι̟εριφερειάρχη
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ),
15. δα̟άνη ̟οσού 1.980,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723, για την
̟ληρωµή ̟ροµήθειας 1 ups 3κva της ∆/νσης Μεταφορών κ Ε̟ικοινωνιών
(ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ),
16. δα̟άνη ̟οσού 1.055,08 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0511, για την
̟ληρωµή υ̟ερωριακής α̟ασχόλησης 4 υ̟αλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας
(∆ακοκτονία) για τους µήνες Μάιο – Ιούνιο,
17. δα̟άνη ̟οσού 73,80 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας 2 τόνερ rico της Β/βάθµιας εκ̟αίδευσης (ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ),
18. δα̟άνη ̟οσού 289,05 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ανταλλακτικών των φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων της ∆/νσης Μεταφορών κ
Ε̟ικοινωνιών (ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ),
19. δα̟άνη ̟οσού 246,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ανταλλακτικών του φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος στο γραφείο της κας
Αντι̟εριφερειάρχη (ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ),
20. δα̟άνη ̟οσού 282,90 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την ̟ληρωµή
εργασιών στα φωτοτυ̟ικά της Β/βάθµιας εκ̟αίδευσης, ∆/νσης Μεταφορών, Γραφείο
Αντι̟εριφερειάρχη (ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ),
21. δα̟άνη ̟οσού 170,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ληρωµή
̟ροµήθειας ειδών καθαριότητας στα κτίρια της Π/Ε Φωκίδας (ΜΑΝΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ),
22. δα̟άνη 2.583 € για την συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στην Ευρω̟αϊκή Γιορτή της
Μουσικής ̟ου οργανώνεται µε την υ̟οστήριξη του Υ̟ουργείου Πολιτισµού, µε δύο
µουσικές εκδηλώσεις στην Ιτέα και µία στους ∆ελφούς στις 20,21 και 22 Ιουνίου 2014. Η
δα̟άνη είναι για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων αυτών α̟ό την Αγγελική
Τζαµτζή, και θα καλυφθεί α̟ό τον ΕΦ 073 ΚΑΕ 0844.
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δα̟άνες εκτός α̟ό τη
δα̟άνη µε α/α 22.
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Β. Αναβάλλει οµόφωνα την λήψη α̟όφασης για έγκριση ή µη της δα̟άνης µε α/α 10,
ύψους 25.000,00 €, ̟ου αναγράφεται στην υ̟’ αριθµ. 62176/3944/29-05-2014 εισήγηση
της υ̟ηρεσίας και αφορά ̟ληρωµή δικαστικής δα̟άνης µετά α̟ό τελεσίδικη α̟όφαση
για την εταιρεία Quality Reability AE, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθούν ̟εραιτέρω
διευκρινίσεις.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 709
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
64077/4085/03-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. τις ̟αρακάτω δα̟άνες για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Φωκίδας, ως
εξής:
α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

1

Οδοι̟ορικά έξοδα τεχνικού
̟ροσω̟ικού ∆.Τ.Ε. µηνός Α̟ριλίου
2014
ΚΑΕ 9779

Κόκκινος
Ασηµάκης

2

2ος λογ/σµός κατασκευή Τεχνικών
Έργων και Στηθαίων Ασφαλείας ε̟ί
του ε̟αρχιακού δρόµου α̟ό Μηλιά
έως Στίλια
ΚΑΕ 9771

Νικόλαος Φούντας

52631,64

3

1ος λογ/σµός καθαρισµός χειµάρρου
Σωρροί Τριζονίων
ΚΑΕ 9779

Βασίλειος
Φούντζηλας

14300,00

4

1ος λογ/σµός Καθαρισµός
χειµάρρου Σεργούλας-Πλατανιάς
ΚΑΕ 9779

Χρήστος
Βαρασιάς

11.227,64

5

1ος λογ/σµός Ανακατασκευή
ζαρζανετιών στη θέση Άγιος
Πολύκαρ̟ος και Γερακοφωλιά
̟λειστού ̟οταµού
ΚΑΕ 9459

Ευάγγελος
Βλαχο̟άνος

14.208,37

168,00
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2.α. Την δα̟άνη των εργασιών του έργου «Εκχιονισµός ̟εριόδου α̟ό 11-12-2013
έως 17-12-2013», σύµφωνα µε τον συγκεντρωτικό ̟ίνακα 1 ̟ου συνοδεύει το
υ̟΄αριθµ. 64398/4112/3-0-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Φωκίδας.
α/α

ΕΠΩΝΥΜΑ

1
2

ΘΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΑΣ
ΚΩΝΝΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ
ΚΡΟΝΟΣ – Γ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

3
4
5

4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

3052,50
954,00

702,08
219,42

3754,58
1173,42

1235,00

284,05

1519,05

1040,00

239,20

1279,20

9605,00

2209,15

11814,15

760,00
1725,00

174,80
396,75

934,80
2121,75

18.371,50

4.225,45

22.596,95

β. Την δα̟άνη των εργασιών του έργου «Εκχιονισµός ̟εριόδου α̟ό 18-12-2013 έως 2612-2013», σύµφωνα µε τον συγκεντρωτικό ̟ίνακα 2 ̟ου συνοδεύει το υ̟΄αριθµ.
64398/4112/3-0-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας.
α/α

ΕΠΩΝΥΜΑ

1
2
3

ΘΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΡΟΝΟΣ –
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ. ΚΛΠ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
CERMA JANI
ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΦΟΙ ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΥ
ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΙΕΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΡΑΣ ΧΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΠΑΡΗΓΟΡΗ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
820,00
1418,00
1730,00

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

188,00
326,31
397,90

1008,60
1745,06
2127,90

2365,00

543,95

2908,95

1785,00
945,00
4375,00
875,00
525,00
700,00

410,55
217,35
1006,25
201,25
120,75
161,00

2195,55
1162,35
5381,25
1076,25
645,75
861,00

315,00
1680,00
735,00
3360,00

72,45
386,40
169,05
772,80

387,45
2066,40
904,05
4132,80
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15

ΣΟΦΙΑ
ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ
ΣΥΝΟΛΟ

3675,00

845,25

4520,25

25.303,00

5.819,69

31.122,69

γ. Την δα̟άνη των εργασιών του έργου «Εκχιονισµός ̟εριόδου α̟ό 31-12-2013 έως 6-12014», σύµφωνα µε τον συγκεντρωτικό ̟ίνακα 3 ̟ου συνοδεύει το υ̟΄αριθµ.
64398/4112/3-0-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας.
α/α

ΕΠΩΝΥΜΑ

1
2
3
4

ΘΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
805,00
1545,00
1100,00
2420,00
5870,00

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

185,15
355,35
253,00
556.60

990,15
1900,35
1353,00
2976,60

1350,00

7220,00

δ. Την δα̟άνη των εργασιών του έργου «Εκχιονισµός ̟εριόδου α̟ό 22-01-2014 έως 301-2014», σύµφωνα µε τον συγκεντρωτικό ̟ίνακα 4 ̟ου συνοδεύει το υ̟΄αριθµ.
64398/4112/3-0-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας.
α/α

ΕΠΩΝΥΜΑ
ΘΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΡΙΒΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
3115,00
2780,83
5660,00
1975,50

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

716,45
639,59
1301,80
454,37

3831,45
3420,43
6961,80
2429,87

5002,50

1150,58

6153,08

18.553,83

4.262,78

22.796,61

ε. Την δα̟άνη των εργασιών του έργου «Εκχιονισµός ̟εριόδου α̟ό 31-01-2014 έως
10-2-2014», σύµφωνα µε τον συγκεντρωτικό ̟ίνακα 5 ̟ου συνοδεύει το υ̟΄αριθµ.
64398/4112/3-0-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας.
α/α

ΕΠΩΝΥΜΑ

1
2
3
4

ΘΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙOΣ
ΤΡΙΒΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΑΓΑΡΙ∆ΑΣ

5
6

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
9495,00
6567,50
4140,00
4153,00

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2183,85
1510,53
952,20
955,19

11678,85
8078,03
5092.20
5108,19

1805,00

415,15

2220,15

2375,00

546,25

2921,25
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ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

28.535,50

6.563,17

35.098,70

στ. Την δα̟άνη των εργασιών του έργου «Εκχιονισµός ̟εριόδου α̟ό 28-02-2014 έως
10-3-2014», σύµφωνα µε τον συγκεντρωτικό ̟ίνακα 6 ̟ου συνοδεύει το υ̟΄αριθµ.
64398/4112/3-0-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας.
α/α

ΕΠΩΝΥΜΑ
ΘΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΡΙΒΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1430,00
8640,00
2295,00

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

328,90
1987,20
527,85

1758,90
10627,20
2822,85

2160,00

496,80

2656,80

14525,00

3340,75

17865,75

Β. Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης για έγκριση ή µη των ̟αρακάτω δα̟ανών,
̟ροκειµένου να ̟αρασχεθούν ̟εραιτέρω διευκρινίσεις α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία.
ζ. Την δα̟άνη των εργασιών του έργου «Εκχιονισµός ̟εριόδου α̟ό 07-03-2014 έως 133-2014», σύµφωνα µε τον συγκεντρωτικό ̟ίνακα 7 ̟ου συνοδεύει το υ̟΄αριθµ.
64398/4112/3-0-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας.
α/α

ΕΠΩΝΥΜΑ

1

ΘΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
4985,00
4985,00

ΦΠΑ
1146,55
1146,55

ΣΥΝΟΛΟ
6131,55
6131,55

η. Την δα̟άνη των εργασιών του έργου «Εκχιονισµός ̟εριόδου α̟ό 25-03-2014 έως 313-2014», σύµφωνα µε τον συγκεντρωτικό ̟ίνακα 8 ̟ου συνοδεύει το υ̟΄αριθµ.
64398/4112/3-0-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας.
α/α

ΕΠΩΝΥΜΑ

2
3

ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΒΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
3150,00
1025,00
4175,00

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

724,50
235,75

3874,50
1260,75

960,25

5135,25

θ. Την δα̟άνη των εργασιών του έργου «Εκχιονισµός ̟εριόδου α̟ό 25-04-2014 έως
31-4-2014», σύµφωνα µε τον συγκεντρωτικό ̟ίνακα 8 ̟ου συνοδεύει το υ̟΄αριθµ.
64398/4112/3-0-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας.
α/α

ΕΠΩΝΥΜΑ

2

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
6186.00

ΦΠΑ
1422.78

ΣΥΝΟΛΟ
7608.78
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3

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΡΙΒΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

680,00

156,40

836,40

6866,00

1579,18

8445,18

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 710
ΘΕΜΑ 48ο: Ακύρωση της υ̟΄αριθµ. 416/7-04-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ε̟αναδηµο̟ράτηση µε ̟ρόχειρο
διαγωνισµό του έργου «Κατασκευή τεχνικών στο δρόµο Ρεγγίνι – Κόµνηνα», Π.Ε.
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 9.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
66816/4951/10-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
1. Ακυρώνει την υ̟΄αριθµ. 416/7-04-2014 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης δα̟άνης &
δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στο δρόµο
Ρεγγίνι – Κόµνηνα», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 9.000,00 € µε Φ.Π.Α., διότι, ενώ ο
̟ροϋ̟ολογισµός του έργου ̟εριλαµβάνει άρθρα οδο̟οιίας, εκ ̟αραδροµής στη
διακήρυξη ζητήθηκαν ̟τυχία οικοδοµικών.
2. Εγκρίνει:
α) την ε̟αναδηµο̟ράτηση του έργου του θέµατος µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό,
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου,
γ) τη δα̟άνη ύψους 9.000,00 € µε Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου.
3. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα
διενεργήσει τον ̟ρόχειρο διαγωνισµό.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 711
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας):
«Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών
ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας
ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού
578.100,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής).
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
66841/1996/10-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της
Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Κατά τη συνεδρίαση, ζητήθηκε α̟ό την ε̟ιτρο̟ή η γνώµη του ̟αρισταµένου
Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθύµιου Καραΐσκου, ο ο̟οίος
την διατύ̟ωσε ̟ροφορικά, υ̟οστηρίζοντας ότι το εν λόγω θέµα δεν εισήχθη ̟αραδεκτά
και, ̟ροκειµένου να συζητηθεί, θα ̟ρέ̟ει αρχικά να ανακληθεί αιτιολογηµένα
̟ροηγούµενη α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.
Ακολούθησε η το̟οθέτηση του κ. Αναστάσιου Χρονά, ο ο̟οίος δήλωσε ότι
“διαφωνούσε και εξακολουθεί να διαφωνεί µε τον συγκεκριµένο σύµβουλο και την χρησιµότητά
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του και τον ̟ροβληµατίζουν η διαδικασία ̟ου ακολουθείται, ό̟ως ε̟ίσης και η ε̟ιµονή ̟ου
υ̟άρχει για ένα ζήτηµα ̟ου θα εξυ̟ηρετήσει το ε̟όµενο Περιφερειακό Συµβούλιο. Ας κρίνει το
νέο Π.Σ., εάν τον χρειάζεται”. Συνεχίζοντας, ε̟ισήµανε τα εξής: 1. “το θέµα δεν είναι εξ΄
αναβολής, αλλά για συγκεκριµένους λόγους η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή α̟οφάσισε ό,τι α̟οφάσισε.
Για να α̟οφασίσει διαφορετικά θα ̟ρέ̟ει να ανακληθεί και ακυρωθεί η ̟ροηγούµενη α̟όφαση της
ε̟ιτρο̟ής. Για κάτι τέτοιο χρειάζεται ειδική αιτιολογία, αλλιώς η α̟όφαση είναι άκυρη 2. Οι
α̟οφάσεις ανακαλούνται είτε διότι είναι ̟ροδήλως ̟αράνοµες, κάτι ̟ου δια̟ιστώνεται µετά την
λήψη α̟όφασης, είτε γιατί ̟ροέκυψαν νέα στοιχεία. Άλλος λόγος δεν υ̟άρχει 3. Καταρχήν θα
̟ρέ̟ει να διορθωθεί η ηµερήσια διάταξη µε βάση τον τίτλο του θέµατος, και ότι δεν είναι α̟ό
αναβολή. Πρόκειται για άλλο θέµα. Σήµερα το θέµα εισάγεται α̟ό την υ̟ηρεσία ως «Ε̟ανυ̟οβολή
̟ρος έγκριση του 2ου ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων…», ̟ου χωρίς
να ̟εριλαµβάνει κά̟οιο νέο στοιχείο ζητά την έγκρισή του. Κάτι ̟ου ζήτησε την ̟ροηγούµενη
φορά και η ε̟ιτρο̟ή α̟εφάνθη”.
Κατό̟ιν των ανωτέρω και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
την α̟όσυρση του θέµατος, ̟ροκειµένου να ε̟ανεισαχθεί ̟αραδεκτά.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 712
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων,
Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
66560/3624/10-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012,
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
α/α

1

2

3

4

Τίτλος Έργου
Προµήθεια σηµάτων
οδο̟οιίας και υλικών
εγκατάστασής τους
Προµήθεια σηµάτων
οδο̟οιίας και υλικών
εγκατάστασής τους
10η ̟ιστο̟οίηση του
έργου: «Ανέγερση
∆ηµοτικού Σχολείου &
2/θ Νη̟ιαγωγείου
Κανήθου Ο.Τ 221 ̟όλης
Χαλκίδας»
Πληρωµή 5ου λογ/σµού
της µελέτης: «Γενικό

Ανάδοχος /
Προµηθευτής
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Ποσό σε €

Κ.Α.Ε.

424,35

9459

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ

608,85

9459

ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –Γ.
ΨΥΧΑΣ Κ.Τ.Β.Ν Α.Ε, µε
δ.τ «ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε»

54.312,27

9454

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ –

52.330,03

9455
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Πολεοδοµικό Σχέδιο
(ΓΠΣ) ∆ήµου Κηρέως Ν.
Εύβοιας»

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ.
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε- ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΣΚΟΒΟΛΑΣ

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 713
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
66558/3623/10-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
1. δα̟άνη ̟οσού 1.205,40 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1699, για
̟ροµήθεια κώνων σήµανσης για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ.
58918/2549/21-5-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων),
2. δα̟άνη ̟οσού 140,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1329, για
̟ροµήθεια ανταλλακτικού (drum) ενός φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος SAMSUNG CLP –
310 της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,
3. δα̟άνη ̟οσού 3.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0845, για την
φιλοξενία Βέλγων δηµοσιογράφων, στα ̟λαίσια δηµοσίων σχέσεων και ̟ροβολής της
Εύβοιας α̟ό 19 έως 24 Ιουνίου 2014. Η Π.Ε Εύβοιας θα ̟ροβεί στις ενέργειες: ένα
ξεναγό για όλες τις ηµέρες, µετακινήσεις, βενζίνες, µέρος της διαµονής και διατροφής,
αναµνηστικά, το̟ικά ̟ροϊόντα κλ̟. (Έγγρ. 4900/4-6-14 ∆/νσης Ανά̟τυξης),
4. δα̟άνες, συνολικού ̟οσού 10.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0843,
για: α) Ε̟ανεκτύ̟ωση 2.000 ̟άνινων τσαντών, ̟οσού 3.200,00 €, β) ∆ηµιουργικό,
µετάφραση και εκτύ̟ωση 2.000 αντιτύ̟ων στα Ελληνικά και Αγγλικά, νέου θεµατικού
εντύ̟ου εναλλακτικών µορφών τουρισµού της Π.Ε Εύβοιας, ̟οσού 2.800,00 €, γ)
Μακέτα, µεταφράσεις και εκτύ̟ωση 5.000 χαρτών, ̟οσού 4.000,00 €. (Έγγρ. 4902/4-6-14
∆/νσης Ανά̟τυξης)
5. συµ̟ληρωµατικό ̟οσά, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899, για: α)
ασφάλιστρα διάρκειας ενός έτους για το υ̟. αριθµ. ΜΕ 121123 όχηµα της Π.Ε Εύβοιας,
̟οσού 33,00 € και β) ασφάλιστρα διάρκειας ενός έτους για το υ̟. αριθµ. ΜΕ 123053
όχηµα της Π.Ε Εύβοιας, ̟οσού 33,00 €,
6. δα̟άνη ̟οσού 5.535,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1713, για
̟ροµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος τύ̟ου RICOH AFICIO MP 6001SP +SR
(σύστηµα α̟εριόριστης σελιδο̟οίησης και συρραφής 50 φύλλων), για τις ανάγκες της
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού.
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Εξ αφορµής των δα̟ανών µε α/α 3 και 4, ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έθεσε ̟ολιτικό
ζήτηµα και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη λειτουργία της ∆ιοίκησης και της
Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, “διότι δεν υ̟άρχει ούτε
συνεργασία, ούτε συντονισµός όσον αφορά στην τουριστική ̟ροβολή της Περιφέρειας, µε
α̟οτέλεσµα τον διαφορετικό τρό̟ο αντιµετώ̟ισης των ̟ροβληµάτων σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα”. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, ο κ. Χρονάς εξέφρασε την ευαρέσκεια του για τον
Ανα̟ληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Εύβοιας, η εµ̟ειρία του ο̟οίου
̟ρέ̟ει να αξιολογηθεί για όλη την Περιφέρεια, διότι “ο ίδιος έχει µεράκι, ̟αίρνει
̟ρωτοβουλίες και ̟ρέ̟ει να ε̟αινεθεί, καθώς εµφανίζει στοιχεία ̟ροσω̟ικού ενδιαφέροντος και
̟ρέ̟ει να θεωρηθεί σηµαντικό κεφάλαιο για την Περιφέρεια”.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 714
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
66566/3626/10-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, ̟οσού 3.000,00 €, σε
βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στο όνοµα του Νικολάου Πέ̟̟α,
Ανα̟ληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Ανά̟τυξης, στα ̟λαίσια δηµοσίων σχέσεων
και ̟ροβολής της Εύβοιας για το 2014 µέσα α̟ό τη δηµιουργία ενός ντοκιµαντέρ για
την Εύβοια α̟ό 29/6 – 14/7/2014 α̟ό τον κ. Stroberger, δηµοσιογράφο – ̟αραγωγό
και ε̟ικεφαλής 8/µελούς Αυστριακού συνεργείου, ύστερα α̟ό ̟ρωτοβουλία της
̟ροϊσταµένης του γραφείου ΕΟΤ Αυστρίας κας Αθηνάς Μ̟αµ̟άκου.
Συγκεκριµένα η εν λόγω δα̟άνη θα καλύψει αµοιβή ξεναγού, εισιτήρια για τη Σκύρο,
αν χρειαστεί, βενζίνες, µέρος της διαµονής και διατροφής, κυρίως όταν οι λήψεις θα
γίνουν στη βόρεια και νότια Εύβοια, αναµνηστικά, το̟ικά ̟ροϊόντα κλ̟.. Προς
διευκόλυνση των λήψεων, αν χρειαστεί το συνεργείο να διαµείνει στη νότια ή τη βόρεια
Εύβοια, τη διαµονή ̟ροσφέρει η Ένωση ξενοδόχων Εύβοιας.
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0845 της Π.Ε Εύβοιας.
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2014.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 715
ΘΕΜΑ 53ο: Ακύρωση – τρο̟ο̟οίηση α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης του ̟ρογράµµατος ∆ηµοσίων
Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Το θέµα α̟οσύρεται
ΘΕΜΑ 54ο: Τρο̟ο̟οίηση των Κ.Α.Ε. ̟ληρωµής έργων, ̟ου ̟εριλαµβάνονται στις
υ̟΄αριθµ. 406/16-04-2013, 1575/19-12-2013 και 896/29-07-2013 α̟οφάσεις της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Το θέµα α̟οσύρεται
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση µίσθωσης ακινήτων και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την
στέγαση υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
67015/4271/10-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος
̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη διενέργεια µειοδοτικής δηµο̟ρασίας µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των
υ̟ηρεσιών: α) της ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης στην Άµφισσα, β) του Τµήµατος
Κτηνιατρικής και του Αγροτικού Κτηνιατρείου στην Άµφισσα και γ) της α̟οθήκης της
∆/νσης Αγροτικής Ανά̟τυξης και Κτηνιατρικής για την φύλαξη των γεωργικών
φαρµάκων εκτός της ̟όλης της Άµφισσας και στην ευρύτερη ̟εριοχή αυτής,
2. τους όρους της διακήρυξης, ό̟ως α̟οτυ̟ώνονται στο συνηµµένο σχέδιο.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 716
ΘΕΜΑ 56ο: Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας του έργου
«Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 3.600.000,00 €.
Ο Αντι̟ρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ.
67188/2923/11-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφασίζει οµόφωνα
Συγκροτεί την ̟αρακάτω ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας του έργου:
«Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας»,
̟ροϋ̟ολογισµού 3.600.000,00 €», α̟οτελούµενη α̟ό τα ̟αρακάτω οκτώ (8) µέλη, ως
εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Παναγουλάκη Σταυρούλα του Ηλία, Αρ. Ταυτ. Σ 216464, ΠΕ Πολ/κός Μηχανικός,
τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως ̟ρόεδρος,
2. Βασιλείου Ελένη του Ιωάννη, Αρ. Ταυτ. ΑΕ 989676, ΠΕ Πολ/κός Μηχανικός,
τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος,
3. Κυ̟αρισσό̟ουλος Ιωάννης του Γεωργίου, Αρ. Ταυτ. Αµ 489372, ΠΕ Πολ/κός
Μηχανικός, τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος,
4. Σέγγος Γεώργιος του Σ̟υρίδωνα, Αρ. Ταυτ. ΑΑ 349525, ΤΕ Το̟. Μηχανικός, τεχνικός
υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος,
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5. Σ̟ανός Φάνης του Χρήστου, Αρ. Ταυτότητας ΑΙ 983219, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
∆ήµου Χαλκιδέων, Εκ̟ρόσω̟ος ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος,
6. Πα̟αντριανταφύλλου Βασίλειος του Ευσταθίου, Αριθµ. Ταυτ. ΑΖ 490040, Πολ/κός
Μηχ/κός, Εκ̟ρόσω̟ος ΤΕΕ, ως µέλος,
7. Αλεξάνδρου Βασίλειος του Νικολάου, Αρ. Ταυτ. ΑΗ 487329, Πολ/κός Μηχ/κός,
Εκ̟ρόσω̟ος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ως µέλος,
8. Βλάχος Βασίλειος του Κων/νου, Αριθµ. Ταυτ. ΑΗ 984615, Πολ/κός Μηχανικός
Εκ̟ρόσω̟ος ΣΑΤΕ, ως µέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.Κηλίφης Εµµανουήλ του Αντώνιου, Αρ. Ταυτ. ΑΕ 481961, ΠΕ Πολ/κός Μηχανικός,
τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως ̟ρόεδρος,
2. Κωτσό̟ουλος Αντώνης του Θεοδώρου, Αρ. Ταυτ. Ξ 135243, ΠΕ Πολ/κός Μηχανικός,
τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος,
3. Πατερίτσας Βασίλειος του Αθανασίου, Αρ. Ταυτ. ΑΖ 484917, ΠΕ Πολ/κός
Μηχανικός, τεχνικός υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος,
4. Ανυφαντή Γεωργία του Ευαγγέλου, Αρ. Ταυτ. ΑΙ 483116, ΤΕ Μηχανικός, τεχνικός
υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος,
5. Πετσής Ηλίας του Ιωάννη, Αρ. Ταυτότητας Ν 576659, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου
Ιστιαίας - Αιδηψού, Εκ̟ρόσω̟ος ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας, ως µέλος,
6. Παντελαίος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αριθµ. Ταυτ. ΑΒ 195842, Ηλεκ/γος Μηχ/κός
Εκ̟ρόσω̟ος ΤΕΕ, ως µέλος,
7. Κατσαρός Σ̟υρίδων του Κων/νου, Αριθµ. Ταυτ. ΑΗ 487992, Πολ. Μηχ/κός,
Εκ̟ρόσω̟ος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ως µέλος,
8. Κοροβέσης Αλέξανδρος του Νικολάου, Αριθµ. Ταυτ. ΑΕ 489444, Πολ/κός Μηχανικός
Εκ̟ρόσω̟ος ΣΑΤΕ ως µέλος.
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 717
Πριν τη λήξη της συνεδρίασης ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε ολοκληρωµένη
ενηµέρωση σχετικά µε την µελέτη «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Αυλώνος Ν. Εύβοιας», ̟ριν την εκδίκαση της α̟ό
22-05-2014 αίτησης θερα̟είας, καθώς ε̟ίσης και να ̟ροσδιοριστεί ακριβής ηµεροµηνία
συζήτησης των θεµάτων εκείνων ̟ου βρίσκονται ακόµη σε εκκρεµότητα.
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 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Παναγιώτης Παρχαρίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Περικλής Καραΐσκος
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης
Γεώργιος Μ̟αντούνας
Αναστάσιος Χρονάς
Θωµάς Τουσιάδης
Γεώργιος Ζιώγας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα
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