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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τακτική
συνεδρίασή  της,  στις  7  -  6  -  2013,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  10:00  π.μ.,  που
πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Λαμία,
Υψηλάντη 1), έπειτα από την υπ΄ αριθμ. 875/4-6-2013 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
611  έως, 657 έτους 2013:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διενέργειας  του
διαγωνισμού  για  το  έργο  με  τίτλο:  «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  Περιφερειακή  Ενότητα  Εύβοιας»,  προϋπολογισμού
95.798,386 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με την
διαδικασία της διαπραγμάτευσης και κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 611

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση νέων διαδρομών μεταφοράς μαθητών β’ εξαμήνου
σχολικού έτους 2012 – 2013, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
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Ενέκρινε  ομόφωνα  την  ανάθεση  στο  ΚΤΕΛ  Ν.  Εύβοιας  και  στο  ΚΤΕΛ  Αστικών
Γραμμών Χαλκίδας των νέων διαδρομών που προέκυψαν, μεταφοράς μαθητών β’
εξαμήνου σχολικού έτους 2012-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 612

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Διορισμός  Δικηγόρου για  εκπροσώπηση της  «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό του δικηγόρου, κ. Λασπονίκου Γεωργίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 613

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακυρώσεως στο
Συμβούλιο της Επικρατείας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό του δικηγόρου, κ. Τράκη Γεωργίου. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 614

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο:  Διόρθωση  της  υπ΄  αριθμ.  588/29-5-2013  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 588/29-5-2013 απόφασής της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 615

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 διενέργειας του διαγωνισμού και
κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  για  το  παραπάνω  έργο  στον  κ.
Χρήστο Σιτέ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 616

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο: Έγκριση  πρακτικών 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 το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και τη
συνέχισή του για το 1  ο   και 2  ο   τμήμα στην επόμενη φάση της κατακύρωσης με την



προσκόμιση των δικαιολογητικών από τους μειοδότες και κηρύσσει για το τμήμα 3
τον διαγωνισμό άγονο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 617

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα:   1)  την  ασφάλιση  των  υπηρεσιακών  οχημάτων  και
μηχανημάτων στην ασφαλιστική εταιρεία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ», και 2) τη δαπάνη για την
συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο Πανελλήνιο Κύπελλο 11 χρόνων  «OPTIMIST».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 618

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  9ο:  Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την
ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου (5Χ5)
Γαβαλα», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 24.000,00 €.
Περίληψη απόφασης :
Ενέκρινε ομόφωνα τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 619

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  10ο:  Ακύρωση  της  υπ΄  αριθμ  289/27-3-2013  απόφασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής  -  Έγκριση πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια
εγκεκριμένων  εντομοκτόνων  για  τον  από  εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό
ελαιοδένδρων,  στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς, έτους 2013», στην Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 57.357,33 € χωρίς
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης :
Ακύρωσε  ομόφωνα  την  υπ΄  αριθμ  289/27-3-2013  απόφασή  της  και  ενέκρινε  τη
διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 620

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  17/29-5-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 17/29-5-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 621

ΘΕΜΑ   2ο:  Έγκριση  ανάθεσης  της  μελέτης:  «Μελέτη  αποκατάστασης
κατολίσθησης  τμήματος  επαρχιακού  οδικού  δικτύου  Ραπτόπουλου  -  Πρασσιά»,
προϋπολογισμού 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  με την διαδικασία του άρθρου 10 παρ. 2
στ του ν. 3316/05 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3481/06.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  ανάθεση της  μελέτης  με  την  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 622



ΘΕΜΑ 3ο: Εκδίκαση  ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.»,
αναδόχου του έργου:  «Οδός  Ραπταίοι  –  Ν.  Στύρα –  Στύρα (Χ.Θ.  0+000  έως  Χ.Θ.
16+499,33) – (συνέχιση)» κατά απόφασης έκπτωσης (εξ΄ αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 623

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  πληρωμή  διατροφικού  επιδόματος,  Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 624

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του  ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών  στον  οδικό  άξονα  Κλειδί  -  Προυσός  -  Καστανιά»,  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 625

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 626

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια
υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα: 1) το πρακτικό  της επιτροπής διαγωνισμού με την διαδικασία
της διαπραγμάτευσης, η οποία απέβη άγονη και 2) την προμήθεια υγρών καυσίμων
από  το  ελεύθερο  εμπόριο  σε  συνεργασία  με  την  Δ/νση  Ανάπτυξης  και  το
παρατηρητήριο τιμών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 627

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή
κλαδιών  και  δέντρων  στο  οδικό  δίκτυο  της  Π.Ε.  Φθιώτιδας»,  προϋπολογισμού
175.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 628



ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του  ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση  ασφαλτοτάπητα  Μπαγασάκι  –  Φιδάκια»,  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 629

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση  ασφαλτοτάπητα  Στένωμα  –  Δομιανοί  –  Αγία  Τριάδα»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 630

ΘΕΜΑ  11ο:  Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού για την «Προμήθεια σημάτων και στηθαίων οδικής ασφάλειας», Π.Ε.
Φωκίδας, προϋπολογισμού 43.500,00€ με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
στην «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΟΔΩΝ Β.Υ.Σ.Ο. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ &
ΣΙΑ Ο.Ε.»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 631

ΘΕΜΑ  12ο: Ανάκληση  της  υπ΄  αριθμ.  210/13-3-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής & λήψη νέας σχετικά με την έγκριση τευχών προφορικής δημοπράτησης
και  διακήρυξης  του  έργου: «Ηλεκτροφωτισμός  δυτικής  πρόσβασης  Ιτέας»,  Π.Ε.
Φωκίδας, προϋπολογισμού 33.500,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Κατά πλειοψηφία ανακαλεί την υπ΄ αριθμ. 210/13-3-2013 απόφασή της και εγκρίνει
την δημοπράτηση του έργου με προφορική δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 632

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας ισχύος προγραμματικής σύμβασης του
έργου: «Τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου Ερέτριας
και του κατακείμενου οικοδομικού υλικού», Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Το θέμα αποσύρεται 

ΘΕΜΑ  14ο: Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  438/25-4-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής &  λήψη  νέας  σχετικά  με  την  έγκριση  τευχών  δημοπράτησης  και
διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος της Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου
κατά τμήματα (β’ φάση)», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με Φ.Π.Α..



Περίληψη απόφασης:
Ομόφωνα ανακαλεί  την  υπ’  αριθμ.  438/25-4-2013  απόφασή  της  και  εγκρίνει  τη
δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 633

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού για  την «Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από
εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό  ελαιοδένδρων,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην  Περιφερειακή
Ενότητα Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 74.015,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό και την συνέχιση του διαγωνισμού στην επόμενη
φάση της κατακύρωσης με την προσκόμιση των δικαιολογητικών από τον μειοδότη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 634

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού του  έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης  του  Δάκου  της  ελιάς  έτους  2013  στην  Π.Ε.  Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού  602.100,72 € με  Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό και  την συνέχιση του διαγωνισμού στην επόμενη
φάση  της  κατακύρωσης  με  την προσκόμιση των  δικαιολογητικών  από  τους
μειοδότες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 635

ΘΕΜΑ 17ο: Εξέταση ενστάσεων - έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
για  την  ανάθεση  εκπόνησης  της  μελέτης:  «Μελέτη  βελτίωσης  κατά  τμήματα
δρόμου Αγίου Κων/νου – Ζέλι ( Τμήμα Αγ. Κων/νος – Άγναντη )», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προεκτιμώμενης αμοιβής 380.000,00 € με Φ.Π.Α. (εξ ‘ αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 636

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη και την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 637

ΘΕΜΑ  19ο:  Έγκριση  δαπανών  για  το  πρόγραμμα  δημοσίων  επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 638

ΘΕΜΑ  20ο:  Έγκριση  πρακτικού της  επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού
προμήθειας  Α΄  φάσης  «Προμήθεια  χρώματος  Διαγράμμισης»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με  Φ.Π.Α.. (εξ αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και την
συνέχισή του στο επόμενο στάδιο ανοίγματος οικονομικών προσφορών από τους
μειοδότες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 639

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια Γραφικής ύλης -  Υλικών εκτύπωσης –  Φωτοτυπικού χαρτιού για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας –
Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού και την
συνέχισή  του  στην  επόμενη  φάση της  κατακύρωσης με  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών από τους μειοδότες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 640

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση  ανάθεσης  της  μελέτης:  «Μελέτη  αξιοποίησης  μύλων
Ζαράκων»,  συνολικής  προεκτιμωμένης  αμοιβής  36.371,21  €  με  Φ.Π.Α.  με  την
διαδικασία του άρθρου 10 παρ. 2 στ του ν. 3316/05 και του ν. 3481/06.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  την ανάθεση της άνω μελέτης με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 641

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 642

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για
την «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. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 85.617,08 €, με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
για τα τμήματα Α΄ & Β΄ στην εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Ε.Π.Ε.»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 643

ΘΕΜΑ 25ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 644

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση  δημοπράτησης  του  έργου:  «Παράκαμψη  Λουτρών  Αιδηψού
Ν.Α. Εύβοιας», προϋπολογισμού 7.000.000,00 €.  
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 645

ΘΕΜΑ  27ο: Εγκρίσεις  αγοράς,  επισκευής,  συντήρησης  ή  παροχής  υπηρεσιών  &
έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών έργων της
Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες και την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 646

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση  έκδοσης  χρηματικών  ενταλμάτων  προπληρωμής,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τα Χ.Ε.Π. και τους υπολόγους τους. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 647

ΘΕΜΑ  29ο:  Διόρθωση  της  υπ΄  αριθμ.  482/10-5-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 482/10-5-2013 απόφασής της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 648

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση  δημοπράτησης  του  έργου:  «Αποκατάσταση  οδού  Ιστιαίας  –
Βουτά Ν.Α. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.500.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 649

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.



Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 650

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  του  έργου:
«Βελτίωση  οδού  προς  Ζωοδόχο  Πηγή  Γυμνού»,  Π.Ε.  Εύβοιας,  προϋπολογισμού
60.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου
στην εργοληπτική επιχείρηση «Παλαιολόγου Χριστίνα».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 651

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  του  έργου:
«Βελτίωση  –  συντήρηση  δρόμου  μετά  το  θέατρο  Δ.Δ.  Σέττας  Αμαρύνθου»,  Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 45.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου
στην εργοληπτική επιχείρηση «Δομικά Υλικά Κατ/κη Ε.Π.Ε.»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 652

ΘΕΜΑ  34ο: 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 653

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη και την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 654

ΘΕΜΑ  36ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  υπεράσπιση  της  πρώην  διευθύντριας  της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Ν.Α. Βοιωτίας στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό του δικηγόρου, κ. Τσάγκα Ηρακλή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 655

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού
του  έργου  (υπηρεσίας):  «Προβολή  θεματικών  μορφών  τουρισμού  και  Γενική



Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 1.300.000,00
€ με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Το θέμα αποσύρεται

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης απόδοσης φόρου δωρεάς ακινήτου, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 656

ΘΕΜΑ 39ο:  Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τις  μετακινήσεις  των Αντιπεριφερειαρχών Βοιωτίας,  Φωκίδας
και Ευρυτανίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 657

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     Αθανάσιος Μπουραντάς


