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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τακτική
συνεδρίασή  της,  στις  29  –  5  –  2013,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  10:00  π.μ.,  που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Πλατεία Ελευθερίας 3,  1ος

όροφος,  έπειτα  από  την  υπ΄  αριθμ.  804/24-5-2013  πρόσκληση  του  Προέδρου  της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανασίου Μπουραντά, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα
τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης  από
575  έως, 609 έτους 2013:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο:  Διόρθωση  της  υπ΄  αριθμ.  563/20-5-2013  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη  διόρθωση  της  υπ΄  αριθμ.  563/20-5-2013  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 575

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  2ο : Έγκριση  πρακτικού της  επιτροπής  διενέργειας  του
διαγωνισμού  για   την  «Προμήθεια  εγκεκριμένων  εντομοκτόνων  για  τον  από
εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό  ελαιοδέντρων,  στα  πλαίσια  του  Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας», προϋπολογισμού 89.484,963 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα 
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1) το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, 
2) τη συνέχιση του διαγωνισμού για τα τμήματα 1 και 2 στο άνοιγμα οικονομικών
προσφορών,
3)  τη  συνέχιση  του  διαγωνισμού  για  το  τμήμα  3 με  την  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης, διότι απέβη άγονος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 576

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο :  Έγκριση  δαπάνης  &  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή
λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 577

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο : Έγκριση ενός  έκτακτου δρομολογίου  για  την συμμετοχή
υποψήφιων μαθητών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  πραγματοποίηση  και  την  ανάθεση  ενός  έκτακτου
δρομολογίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 578

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο : Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διενέργειας  του
διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών
με τη  μέθοδο  της  παγιδοθεσίας  με  παγίδες  τύπου  Mcphail στους  ελαιώνες  στα
πλαίσια  του  Προγράμματος  συλλογικής  καταπολέμησης  του  Δάκου  της  Ελιάς
έτους 2013, στην Π.Ε Φωκίδας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  του  έργου  και  τη
συνέχισή  του  στην  επόμενη  φάση της  κατακύρωσης με  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών από τον μειοδότη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 579

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  6ο : Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διενέργειας  του
διαγωνισμού  του  έργου  με  τίτλο:  «Παροχή  υπηρεσιών  για  τον  από  εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης  του  Δάκου της  Ελιάς  έτους  2013  στην  Π.Ε.  Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 145.227,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  του  έργου  και  τη
συνέχισή  του  στην  επόμενη  φάση της  κατακύρωσης με  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών από τον μειοδότη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 580



ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο : Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  ανάδειξης  εργολάβων  για   την  «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων, στα πλαίσια
του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2013
στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 294.240,813 € με  Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα για το τμήμα Α στον «ΑΝΔΡΕΑ
Δ. ΚΟΪΤΣΑΝΟ», για τα τμήματα  Β και Γ, στην υπό σύσταση κοινοπραξία «ΣΙΤΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ  –  ΑΣΟ  ΑΓ.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ»,  και  για  το  τμήμα  Δ,  τη  συνέχιση  του
διαγωνισμού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 581

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  8: Έγκριση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  αδειών  εφαρμογών
λογισμικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 582

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  9: Έγκριση  παράτασης  χρόνου  μίσθωσης  γραφείων  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη  παράταση  της  μίσθωσης  των  γραφείων  που  μισθώνει  η
Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  στο  ακίνητο  της  οδού  Πλατεία  Ελευθερίας  3  στη
Λαμία, για έξι ( 6 ) έτη μέχρι 20 Μαρτίου 2019.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 583

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  10: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  του  πρόχειρου
διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  εξοπλισμού  δημόσιων  ΚΤΕΟ της  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 38.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου
διαγωνισμού και την επανάληψή του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 584

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  16/20-5-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 16/20-5-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 585



ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση των όρων διακήρυξης του  ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αντικατάσταση καταστρωμάτων γεφυρών Βλαχέρνας και Νέου Αργυρίου», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 586

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση  δημοσίευσης  προκαταρκτικής  προκήρυξης  διαγωνισμού
μεταφοράς  μαθητών  για  το  σχολικό  έτος  2013  –  2014  στο  συμπλήρωμα  της
επίσημης Εφημερίδας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
992.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης διαγωνισμού για τη
μεταφορά  μαθητών  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της
Περιφερειακής  Ενότητας  Ευρυτανίας,  για  το  σχολικό  έτος  2013  –  2014,  στο
συμπλήρωμα της επίσημης Εφημερίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 587

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας στην πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός
Σύλλογος  Δ.Δ.  Μετοχίου  Διρφύων  Δήμου  Κύμης  «Ο  ΟΣΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ», με θέμα: «Γιορτή Κερασιού 2013».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 588

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση των όρων διακήρυξης του  ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση  ασφαλτοτάπητα  Φουρνά  –  Βράχα  -  Κλειστός»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 589

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του  ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Τσιμεντόστρωση  δρόμου  προς  Ι.Μ.  Στάνας»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,  προϋπολογισμού
40.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 590



ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου με τίτλο:
«Παροχή  υπηρεσιών  για  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  ελέγχου  της
βρουκέλλωσης στα αιγοπρόβατα και αγελαία βοοειδή έτους 2013 στην Π.Ε.
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 43.500,00 € με Φ.Π.Α..

Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  του  έργου  και
κατακυρώνει το αποτέλεσμα α) για την περιοχή Δ, στον «ΜΟΣΧΟΣ Γ. – ΜΠΑΤΙΚΑΣ
Δ.» και β) για την περιοχή Γ στον «ΜΥΡΕΣΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 591

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  εγκεκριμένων  εντομοκτόνων  για  τον  από
εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό  ελαιοδέντρων,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης  του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Βοιωτίας»,
προϋπολογισμού 51.722,478 €, με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού και την επανάληψή του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 592

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 593

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 594

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση νέων έκτακτων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών κατά τη
διάρκεια των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2012-2013, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  πραγματοποίηση  και  την  ανάθεση  των  έκτακτων
μαθητικών δρομολογίων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 595

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση απευθείας  ανάθεσης  προμήθειας  υγρών καυσίμων για  την
κίνηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε  ομόφωνα  την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για την
κίνηση  των  αυτοκινήτων  και  μηχανημάτων  έργων  στον  :  α)  κ.  Αθανάσιο
Σωτηρόπουλο (Λιβαδειά) και β) στην εταιρεία «Α. Κοπανάς – Χ. Καλής Ο.Ε.» ( Θήβα
).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 596

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Φωκίδας στη δημιουργία ντοκιμαντέρ και
στην  παραγωγή  αντιτύπων  ψηφιακών  δίσκων  (CD)  για  την  προβολή  του
αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  τη συμμετοχή  της  Π.Ε.  Φωκίδας  στη  δημιουργία
ντοκιμαντέρ  και  την  παραγωγή  αντιτύπων  ψηφιακών  δίσκων  (CD)  για  την
προβολή του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 597

ΘΕΜΑ  14ο:  Έγκριση  διακοπής  μισθώματος  του  οικήματος  του  Κέντρου
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού ( ΚΕ.ΣΥ.Π.), Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη  διακοπή μίσθωσης  του  οικήματος  του  Κέντρου
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 598

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση πρακτικού της  επιτροπής διαγωνισμού του έργου με  τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα
πλαίσια  του  Προγράμματος  Συλλογικής  Καταπολέμησης  του  Δάκου της  Ελιάς
έτους 2013 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 516.683,46 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό και τη συνέχιση του  διαγωνισμού στην επόμενη
φάση  της  κατακύρωσης με  την  προσκόμιση  των  απαραίτητων  εγγράφων  και
δικαιολογητικών από τους δύο μειοδότες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 599

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Περιφερειακής
Ενότητας  Εύβοιας στην πολιτιστική εκδήλωση  που διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός
Επιμορφωτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αυλίδας με θέμα: «Ταξιδεύοντας στο χώρο
της μουσικής και του χορού». 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 600

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Ραπτόπουλο – Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού  120.000,00 € με Φ.Π.Α..



Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 601

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 50.000,00 €
με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 602

ΘΕΜΑ  19ο:  Έγκριση  απευθείας  ανάθεσης  της  μελέτης:  «Υποστήριξη  της
Περιφερειακής  Ενότητας  Ευβοίας  στην  υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης  της
αξιοποίησης  του  συγκροτήματος  του  Εργοστασίου  Γεωργιάδη  από  το  Ταμείο
Αστικής Ανάπτυξης του Χρηματοδοτικού Εργαλείου Jessica», ποσού έως 24.600,00 €
με ΦΠΑ.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απευθείας ανάθεση της άνω μελέτης, στην εταιρεία
«REDECON A.E.»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 603

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 604

ΘΕΜΑ  21ο:  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  την  υλοποίηση  της  πολιτιστικής
εκδήλωσης τιμής και μνήμης στον Ναύαρχο Νίκο Παππά», Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 605

ΘΕΜΑ  22ο:  Έγκριση  για  κάλυψη  δεσμεύσεων  και  πληρωμή  δαπανών  από  τον
Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 606

ΘΕΜΑ  23ο:  Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 607

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου:  «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού
στο Τ.Κ. Κλωνίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 47.000,00 € με Φ.Π.Α..

Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 608

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση μετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις μετακινήσεις του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 609

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     Αθανάσιος Μπουραντάς


	ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου της βρουκέλλωσης στα αιγοπρόβατα και αγελαία βοοειδή έτους 2013 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 43.500,00 € με Φ.Π.Α..

