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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τακτική
συνεδρίασή  της,  στις  27  –  6  –  2013,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  09:00  π.μ.,  που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Πλατεία Ελευθερίας 3,  1ος

όροφος,  έπειτα από την υπ΄  αριθμ.  1002/21-6-2013 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
723  έως, 756 έτους 2013:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο :  Έγκριση έκδοσης  χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής,
Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έκδοση Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 723

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  2ο : Διόρθωση  της  υπ΄  αριθμ.  225/13-3-2013  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Διορθώνει ομόφωνα  την υπ΄ αριθμ. 225/13-3-2013 απόφασή της.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 724
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο : Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας  του  έργου  :  «Αποπεράτωση  σαλέ  χιονοδρομικού  κέντρου
Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 300.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  το  πρακτικό  και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  της
δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση : «ΠΗΝΕΛΟΠΗ Χ. ΜΑΚΡΗ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 725

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο :  Έγκριση  δαπάνης  για  πρόσληψη  προσωπικού με  σχέση
Ι.Δ.Ο.Χ. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 726

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο : Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή
λογαριασμών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 727

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  6ο : Έγκριση  διάθεση  πίστωσης  για  την  συμμετοχή  της  Π.Ε.
Εύβοιας,  με  τους  τοπικούς  φορείς  του  Δήμου  Καρύστου  και  την  Οργανωτική
Επιτροπή «ΓΛΑΥΚΟΣ 2013» στην εκδήλωση με θέμα : «ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΓΛΑΥΚΟΣ».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 728

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο : Έγκριση τευχών ανοιχτής δημοπράτησης και διακήρυξης του
έργου:«Ανακατασκευή  ζαρζανετιών  στη  θέση  ‘’Άγιος  Πολύκαρπος’’  και
‘’Γερακοφωλιά’’ Πλειστού ποταμού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 90.000,00 € με
Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 729

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  19/19-6-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 19/19-6-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 730



ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση  πρακτικού  και  ανάθεση  της  μελέτης:  «Μελέτη  βελτίωσης
επαρχιακού δρόμου Δάφνη – όρια Ν. Φωκίδας»,  Π.Ε Φθιώτιδας,  προεκτιμώμενης
αμοιβής  196.883,76 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα το  πρακτικό  και  αναθέτει  την  παραπάνω  μελέτη  στη
μελετητική  σύμπραξη  :  «ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  –  ΤΟΠΙΤΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ –   ΣΓΟΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ – ΓΚΟΥΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 731

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου:  «Κατασκευή οδού σύνδεσης  ΠΑΘΕ -  Πορθμείο  Γλύφας -  τμήμα από χ.θ.
8+120 έως χ.θ. 11+627,05», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 6.400.000,00 €. 
Περίληψη απόφασης:
Απέρριψε  ομόφωνα  την ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Α.Ε»,  και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  του  έργου  στην
εργοληπτική επιχείρηση : «ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 732

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης για πληρωμή λογαριασμού έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 733

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διάθεσης  πίστωσης για  συμμετοχή της  Π.Ε.  Εύβοιας  με  την
Πανευβοική   Ομοσπονδία  Ελλάδας  στην  εκδήλωση  με  θέμα:  «Εορτή  για  την
Ενσωμάτωση της Εύβοιας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 734

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Αποκατάσταση  οδοστρώματος  της  Ε.Ο.  Ιτέας  -  Ναυπάκτου  κατά  τμήματα  &
προκαταρκτικές εργασίες διαμόρφωσης κόμβου Γλυφάδας», Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 735

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την
«Προμήθεια λευκού  ακρυλικού  χρώματος  διαγράμμισης οδών  και
υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 60.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε  ομόφωνα το  πρακτικό  της  επιτροπής  του  πρόχειρου  διαγωνισμού,
απέρριψε την εταιρεία : «ΠΕΤΡΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ Ο.Ε.»
και  εξουσιοδότησε  την  επιτροπή  διαγωνισμού  να  προβεί  στο  άνοιγμα  των
οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 736

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Εύβοιας  με  τον
Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Μακρυκάπας «ΤΑ ΒΑΒΟΥΛΑ» στην εκδήλωση με
θέμα: «ΒΑΒΟΥΛΑ 2013».  
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 737

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  απευθείας  ανάθεσης της  προμήθειας:  «Προμήθεια  και
εγκατάσταση δυο (2) βοηθητικών διατάξεων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες
της Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  απευθείας  ανάθεση  της  παραπάνω  προμήθειας  στην
μοναδική  εταιρεία  :  «ΤΟΒΕΑ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «ΤΟΒΕΑ Ε.Π.Ε.»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 738

ΘΕΜΑ 10ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου:  «Ανάδειξη  Λίμνης  Κρεμαστών  –  Κατασκευή  οδού  πρόσβασης  Νεοχώρι  –
Φτερόλακα ( Α΄ Φάση)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Απέρριψε  ομόφωνα την  ένσταση  της  εργοληπτικής  επιχείρησης:  «Ιωάννης  Σ.
Αθανασίου»,  και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου στην
εργοληπτική επιχείρηση : «Κ/Ξ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Π.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ Β.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 739

ΘΕΜΑ  11ο:  Έγκριση  αποτελέσματος  της  πρόχειρης  δημοπρασίας  του  έργου:
«Αντικατάσταση παλαιού κιβωτοειδούς οχετού στον οικισμό Συκιάς (Μαντράκι)»,
Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 16.500 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
στην εργοληπτική επιχείρηση : «Δομικά Υλικά Κατ/κη Ε.Π.Ε.»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 740

ΘΕΜΑ  12ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  Εκμίσθωσης  Ακινήτων  για  την
στέγαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε  ομόφωνα το  πρακτικό  και  τη  μίσθωση  του  ακινήτου  ιδιοκτησίας  των
Αναστάσιου και Κων/νου Τσιλίκα για την στέγαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ευρυτανίας, που βρίσκεται στην οδό Κατσαντώνη 2 Καρπενήσι.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 741

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση δαπάνης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  την  δαπάνη  για  πρόσληψη  προσωπικού με  σχέση
Ι.Δ.Ο.Χ. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 742

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση τευχών προς διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης μελέτης του
έργου:  «Γεωτεχνική μελέτη: α) αντιμετώπισης βραχοπτώσεων κόμβου εισόδου & β)
τεχνικού εκσκαφής & επανεπίχωσης του έργου:  “Παράκαμψη λουτρών Αιδηψού
Ν.Α. Εύβοιας”»,  προϋπολογισμού 36.900,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  τον  φάκελο  του  έργου  που  συντάχθηκε  από  την
Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφερειακής  Ενότητας Εύβοιας,  κατά  τις
διατάξεις του άρθρ. 4 του ν.3316/05.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 743

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών
αναβαθμών και συρματοκιβωτίων στον χείμαρρο Καρουτιανόρεμα», Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 30-9-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 744

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του
έργου:  «Τεχνική  μελέτη  για  την  επισκευή,  συντήρηση,  βελτίωση  των
εγκαταστάσεων,  κατασκευή  οικίσκων  και  δικτύου  πυρόσβεσης,  εξοπλισμός  στις
κατασκηνώσεις Α΄και Β΄ Καμένων Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την 2η παράταση προθεσμίας της μελέτης του έργου μέχρι στις
30-6-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 745

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συντονισμού και  Παραλαβής του
έργου με τίτλο:  «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
για το έτος 2013».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα το  πρακτικό,  το  οποίο  αφορά  την  παραλαβή  του  πρώτου
παραδοτέου, του τμήματος Α΄ του παραπάνω έργου.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 746

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών με την διαδικασία της
απευθείας  ανάθεσης  του  έργου:  «Άρση  καταπτώσεων  στον  επαρχιακό  δρόμο
γέφυρας  ΝΤΑΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΙΑΚΟΣ», Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα την δαπάνη  για την εκτέλεση εργασιών του παραπάνω έργου
με απευθείας ανάθεση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 747

ΘΕΜΑ 19ο:  Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 748

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης -  διοργάνωσης και  πραγματοποίησης ημερίδας με
θέμα: «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.)»,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη για την πραγματοποίηση της ημερίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 749

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. 
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 750

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 751

ΘΕΜΑ  23ο:  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 752

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.



Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 753

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση  πρακτικού  αξιολόγησης  και  ανάθεση  της  μελέτης:
«Οριοθέτηση ρέματος Ζαράκων (Μαχαλάς)», Π.Ε. Εύβοιας,  κατά τις διατάξεις του
άρθρ. 10 παρ. 2.στ του ν. 3316/05, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3481/06, συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής 30.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό και αναθέτει την ανωτέρω μελέτη στο μελετητικό
σχήμα: «ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 754

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στη συνδιοργάνωση
του ετήσιου φεστιβάλ «ΗΧΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 755

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα τις  μετακινήσεις  των  Αντιπεριφερειαρχών  της  Βοιωτίας  και
Φωκίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 756

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        Αθανάσιος Μπουραντάς


