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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τακτική
συνεδρίασή  της,  στις  19  –  6  –  2013,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  09:00  π.μ.,  που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Πλατεία Ελευθερίας 3,  1ος

όροφος,  έπειτα  από  την  υπ΄  αριθμ.  959/14-6-2013  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
659  έως, 721 έτους 2013:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο : Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  603/29-5-2013  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής.
Περίληψη απόφασης:
Ανακάλεσε κατά πλειοψηφία την υπ΄ αριθμ. 603/29-5-2013 απόφασή της.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 659

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο  : Έγκριση πρακτικού 4 της επιτροπής διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Ερπυστριοφόρου Προωθητή Γαιών», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
344.400,00€ 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 660

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr


ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο : Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  του  επαναληπτικού
πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  εξοπλισμού  δημόσιων  ΚΤΕΟ  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 38.000,00 € 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 661

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο : 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 διενέργειας του διαγωνισμού και τη
συνέχισή  του  για  τα  τμήματα  Α’  και  Β’  στο  επόμενο  στάδιο  αξιολόγησης  των
οικονομικών προσφορών από τους μειοδότες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 662

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο : Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης για  συμμετοχή  της  Π.Ε.
Βοιωτίας  σε  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του  Εθνικού  Συμβουλίου  κατά  των
Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν.) – Παράρτημα Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 663

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  6ο  : Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή
λογαριασμού έργου της Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα  τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 664

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο : Έγκριση  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  του  έργου:
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 1.250.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό και κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση : «SICAP A.E.» 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 665

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  8ο  : Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμών  για  την  «Μεταφορά
μαθητών  δημοσίων  σχολείων  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»,  από  τις
Περιφερειακές Ενότητες, για το σχολικό έτος 2013-2014.
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε ομόφωνα τη διενέργεια διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των δημοσίων
σχολείων  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  από  κάθε  Περιφερειακή  Ενότητα,
σύμφωνα με τις διατάξεις  της  αριθμ: 24001/11-6-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/Β΄/14-6-2013).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 666

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  18/7-6-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 18/7-6-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 667

ΘΕΜΑ  2ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  (υπόθεση  Δημούλας  Σκραπαλιώρη  -
Καραδήμα κ.λ.π.), Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 668

ΘΕΜΑ  3ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  (υπόθεση  Παναγιώτη  Χολέβα),  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 669

ΘΕΜΑ  4ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό δικηγόρου, κ. Ανδρέα Μήτσαινα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 670

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του  ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση  ασφαλτοτάπητα  Προυσός  Αραποκέφαλα» 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 671

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση των όρων διακήρυξης του  ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση  βλαβών  στον  οδικό  άξονα  Άγιος  Γεώργιος  –  Ασπρόπυργος  -
Σαρκίνι   -  Όρια  Ν.  Αιτ/νίας»,  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 672

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση  δημοσίευσης  προκαταρκτικής  προκήρυξης  διαγωνισμού
μεταφοράς  μαθητών  για  το  σχολικό  έτος  2013  –  2014  στο  συμπλήρωμα  της
επίσημης Εφημερίδας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμού
1.035.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης διαγωνισμού για τη
μεταφορά  μαθητών  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της
Περιφερειακής  Ενότητας  Φωκίδας,  για  το  σχολικό  έτος  2013  –  2014,  στο
συμπλήρωμα της επίσημης Εφημερίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 673

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός
ρεμάτων», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 674

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας στις εκδηλώσεις  που διοργανώνει ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης «Ο
ΗΣΙΩΔΟΣ», με θέμα «Μουσεία 2013».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 675

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  του αποτελέσματος  της  ανοιχτής
δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή υπόγειου αγωγού για τη σύνδεση αρδευτικών
δικτύων περιοχών Δ.Ε. Πελασγίας (Τ.Κ. Πελασγίας & Βαθύκοιλου)», Π.Ε. Φθιώτιδας
προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό και κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση : «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 676

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εξοπλισμού στο Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. της
Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 677



ΘΕΜΑ  12ο: Ανάθεση  της  μελέτης  «Ολοκλήρωση  μελετών  (υδραυλική  –
τοπογραφική –  στατική)  από την χ.θ.  3+200 έως πέρας του έργου:  “Παράκαμψη
λουτρών  Αιδηψού  Ν.Α.  Εύβοιας”»,  προϋπολογισμού   36.900,00  €  με  Φ.Π.Α.
(εξ΄αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  την  ανάθεση  της  μελέτης  με  την  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 678 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση απολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  οικ.  Έτους
2012.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  τον  απολογισμό  οικ.  έτους  2012  της  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 679

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έτους 2013.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 680

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση  απευθείας  ανάθεσης  του  έργου:  «Aνακατασκευή  τεχνικού
υδροληψίας  στον  ΤΟΕΒ  Ροδίτσας  (περιοχή  μεριστή)»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 24.500.00  €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 681

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση  δαπάνης  -  διάθεσης  πίστωσης   για  την  συμμετοχή  της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  υλοποίηση  του  Διεθνούς  Τουρνουά
Υδατοσφαίρισης  Ανδρών  με  την  συμμετοχή  των  εθνικών  ομάδων  Ελλάδας,
Ιταλίας, Μαυροβουνίου, Σερβίας και Ουγγαρίας και την Κολυμβητική Ομοσπονδία
Ελλάδας  στις  εκδηλώσεις  υπερτοπικής  –  εθνικής  –  ευρωπαϊκής  σημασίας  στην
πόλη  της  Λαμίας  με  θέμα:  «Κύπελλο  Σαμαρτζίδης  2013», προϋπολογισμού
20.500,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη δαπάνη και την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 682

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της «Συμπλήρωσης 100 χρόνων
Ένωσης της Κρήτης με την μητέρα Ελλάδα», Π.Ε. Φθιώτιδας.



Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 683

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Εύβοιας  με  το
Θέατρο Χαλκίδας στην εκδήλωση με θέμα «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ». 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 684

ΘΕΜΑ  19ο:  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Εύβοιας  στην
πολιτιστική  εκδήλωση  που διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κανήθου με
θέμα «ΚΑΝΗΘΙΩΤΙΚΑ 2013».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 685

ΘΕΜΑ  20ο:  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Εύβοιας  στην
πολιτιστική  εκδήλωση  που  διοργανώνει  ο  Σύλλογος  Ελληνικής  Πολιτιστικής
Παράδοσης  Χαλκίδας  Τ’AΛΩΝΑΚΙ  με  θέμα  «Για  κατηβάτι  στου  χουρό,
μουσικοχορευτικό αφιέρωμα, οδοιπορικό στον ελληνισμό».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 686

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την παράταση μίσθωσης  των γραφείων που μισθώνει η Π.Ε.
Ευρυτανίας στο ακίνητο της οδού Δ. Ζωγράφου 1 στο Καρπενήσι, μέχρι 30 Ιουνίου
2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 687

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 688

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» της Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 39.780,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε  ομόφωνα  το  πρακτικό  και  τη  συνέχισή  του  στην  επόμενη  φάση της
κατακύρωσης με την προσκόμιση των δικαιολογητικών από τον μειοδότη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 689

ΘΕΜΑ 24ο: 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 του διαγωνισμού για  το  τμήμα
Δ’ στην  «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ  ΘΗΒΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 690

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση  δαπάνης  και  εκτέλεσης  εργασιών  με  τη  διαδικασία  της
απευθείας ανάθεσης  για την «Αποκατάσταση τμημάτων Οδοστρώματος  Δρόμου
της  Επαρχιακής  Οδού  Πενταγιοί  –  Αρτοτίνα  στις  θέσεις  “Πρατά  Λάκκο”  και
διασταύρωση προς Διχώρι», Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών του παραπάνω έργου με
απευθείας ανάθεση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 691

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση διακήρυξης  και  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου:
«Αποκατάσταση  Οδοστρώματος  στον  επαρχιακό  δρόμο  Μοναστηράκι  –
Μανάγουλη Α΄Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 90.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 692

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση  δαπάνης  και  απευθείας  ανάθεσης  εκτέλεσης  του  έργου:
«Καθαρισμός κοίτης του χειμάρρου “Τσερλής” από φερτά υλικά,  αποκατάσταση
πρανών και άρση υλικού από χώρο παιδικής χαράς», Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών του παραπάνω έργου με
απευθείας ανάθεση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 693

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση  δαπάνης  και  απευθείας  ανάθεσης  εκτέλεσης  του  έργου:
«Καθαρισμός παρακείμενης οδού από τα φερτά υλικά του χειμάρρου “Τσερλής”»,
Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών του παραπάνω έργου με
απευθείας ανάθεση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 694

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή
τεχνικών έργων και στηθαίων ασφαλείας επί του επαρχιακού δρόμου από Μηλιά
έως Στίλια», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 153.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 695

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την
ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την
κάλυψη  των  ταχυδρομικών  αναγκών  των  Υπηρεσιών  της  Π.Ε  Εύβοιας  και  των
Δ/νσεων Α/θμιας   και Β/θμιας Εκ/σης έτους 2013, προϋπολογισμού 40.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη διενέργεια και  τους  όρους  της  διακήρυξης  του  πρόχειρου
διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 696

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου:  «Εργασίες  αποκατάστασης
αναχώματος στην περιοχή Λιβάδια στο Βαρδατόρεμα», προϋπολογισμού μελέτης
10.000.00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη για την απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 697

ΘΕΜΑ 32ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 698

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Γαρδίκι –
Γραμμένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-12-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 699

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του
έργου: «Εκβάθυνση Λιμενολεκάνης (Άρση προσάμμωσης) Α/Κ Ανθηδώνας», Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 18.100,00 €.
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε  ομόφωνα  τη  διενέργεια και  τους  όρους  της  διακήρυξης  του  πρόχειρου
διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 700

ΘΕΜΑ 35ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 701

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  ετήσια  κάλυψη  2013  συνδρομών  σε
εφημερίδες τοπικού τύπου, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 702

ΘΕΜΑ 37ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 703

ΘΕΜΑ 38ο: 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 704

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση  δαπάνης  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων  της  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 705

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση  των  όρων  διακήρυξης του  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την
«Προμήθεια λευκού χρώματος διαγράμμισης & υαλοσφαιριδίων για την εκτέλεση
εργασιών οριζόντιας οροσήμανσης του Εθνικού – Επαρχιακού οδικού δικτύου του
Νομού Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη  διενέργεια και  τους  όρους  της  διακήρυξης  του  πρόχειρου
διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 706



ΘΕΜΑ  41ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης:
«Οριστική   μελέτη  &  Μ.Π.Ε.  βελτίωσης  οδού  Ερατεινής  –  Ε.Ο.  Άμφισσας  -
Λιδωρικίου».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 30-
10-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 707

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση  δαπάνης  -  δέσμευσης  πίστωσης  για  πρόσληψη  εξωτερικού
συνεργάτη στα πλαίσια  του  προγράμματος  LIFE με  τίτλο  «Χρώμιο  στο  υπόγειο
υδάτινο  σύστημα  της  λεκάνης  του  Ασωπού:  τεχνολογίες  και  μέτρα
αποκατάστασης».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη δαπάνη  και  την  δέσμευση  πίστωσης  για  την  ανάθεση
υπηρεσίας εξωτερικού συνεργάτη στα πλαίσια του προγράμματος LIFE.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 708

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελεσμάτων 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. Εύβοιας», προϋπολογισμού 516.683,46  €  με
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του  διαγωνισμού  και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού για  τα
τμήματα Α’, Β’, Γ’ και Δ’ στην «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Εύβοιας» και
για τα τμήματα Ε΄ και ΣΤ΄ στον «Αγροτικό Συνεταιρισμό Περιφέρειας Κύμης».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 709

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος 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 αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία :
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 710

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την
«Προμήθεια μελανιών (TONER) των εκτυπωτών, των φωτοτυπικών μηχανημάτων



και των φαξ», για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και τη
συνέχιση του διαγωνισμού στην επόμενη φάση της αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 711

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς  Ελλάδας  στη  συνδιοργάνωση  με  τον  Εξωραϊστικό  και  Εκπολιτιστικό
Σύλλογο «Άγιος Κοσμάς» ημερίδας κατά των ναρκωτικών.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη και την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 712

ΘΕΜΑ  47ο: 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 713

ΘΕΜΑ  48ο: Έγκριση έκδοσης  χρηματικών  ενταλμάτων  προπληρωμής,  Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τα Χ.Ε.Π. και τους υπολόγους τους.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 714

ΘΕΜΑ 49ο:  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:
Ομόφωνα αποδέχεται την ένσταση της εργοληπτικής εταιρείας «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.»
και την συνέχιση του έργου με την εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 715

ΘΕΜΑ  50ο: Μερική  ανάκληση  της  υπ΄  αριθμ.  617/7-6-2013  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Έγκριση διενέργειας
πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  επιλογή  αναδόχου/ων  για  την  «Προμήθεια
σκευασμάτων  ελκυστικών  ουσιών  για  τον  από  εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό
ελαιοδένδρων  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  συλλογικής  καταπολέμησης  του
δάκου της ελιάς έτους 2013  στην  Π.Ε.  Εύβοιας»,  προϋπολογισμού 29.583,40 €  με
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:



Ανακάλεσε ομόφωνα την παράγραφο 3 της υπ' αριθμ. 617/7-6-13 απόφασή της και
ενέκρινε την διενέργεια και τους όρους της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού
του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 716

ΘΕΜΑ  51ο: Έγκριση  δημοσίευσης  προκαταρκτικής  προκήρυξης  διαγωνισμού
μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 στο συμπλήρωμα της επίσημης
εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.000.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης διαγωνισμού για τη
μεταφορά  μαθητών  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της
Περιφερειακής  Ενότητας  Βοιωτίας,  για  το  σχολικό  έτος  2013  –  2014,  στο
συμπλήρωμα της επίσημης Εφημερίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 717

ΘΕΜΑ 52ο: 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 718

ΘΕΜΑ  53ο: Ανάκληση  της  υπ΄  αριθμ.  517/10-5-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ανακάλεσε ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 517/10-5-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 719

ΘΕΜΑ  54ο: Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  518/10-5-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ανακάλεσε ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 518/10-5-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 720

ΘΕΜΑ  55ο: Έγκριση  μετακίνησης  του  Αντιπεριφερειάρχη  της  Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Βοιωτίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 721



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        Αθανάσιος Μπουραντάς


