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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τακτική
συνεδρίασή  της,  στις  8  –  7  -  2013,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  10:00  π.μ.,  που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Πλατεία Ελευθερίας 3,  1ος

όροφος,  έπειτα  από  την  υπ΄  αριθμ.  1059/3-7-2013  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
758 έως 800, έτους 2013:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:  Άσκηση ενδίκου βοηθήματος αιτήσεως αναθεωρήσεως στο
Τμήμα  Μείζονος  -  Επταμελούς  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  κατά  της  υπ’  αριθ.
2554/2013 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα:
1. Να ασκηθεί  αίτηση αναθεωρήσεως κατά της υπ’ αριθ. 2554/2013 απόφασης του
VI  Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
2. Διορίζει δικηγόρο τον κ. Ευθύμιο Καραΐσκο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 758

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr


ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος αιτήσεως αναθεωρήσεως στο
Τμήμα  Μείζονος  -  Επταμελούς  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  κατά  της  υπ’  αριθ.
2553/2013 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα:
1. Να ασκηθεί αίτηση αναθεωρήσεως κατά της υπ’ αριθμ. 2553/2013 απόφασης του
VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Διορίζει δικηγόρο τον κ. Ευθύμιο Καραΐσκο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 759

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης στο Τμήμα Μείζονος-
Επταμελούς  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  επί  αιτήσεως  αναθεωρήσεως,  της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», κατά της υπ’ αριθ. 2270/2013
απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα να ασκηθεί πρόσθετη παρέμβαση και διορίζει δικηγόρο τον κ.
Ευθύμιο Καραΐσκο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 760

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας
στις  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του  Xορευτικού -  Πολιτιστικού  Συλλόγου «ΣΙΔΕΣ»
Καλλιθέας του Δήμου Τανάγρας  με θέμα: «Φολκλορικό Φεστιβάλ».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 761

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο: Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  441/25-4-2013  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας σχετικά με την έγκριση δημοπράτησης του
έργου:  «Βελτίωση  οδού  Πολυπόταμος  –  Στύρα»,  Π.Ε.  Εύβοιας,  προϋπολογισμού
300.000,00€ με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ομόφωνα ανακαλεί  την  υπ’  αριθμ.  441/25-4-2013  απόφασή  της  και  εγκρίνει  τη
δημοπράτηση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 762

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  6ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος 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 διαγωνισμού και  κατακυρώνει το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το 1ο και 2ο τμήμα της διακήρυξης 2/2013 στις
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εταιρείες:  «SYNGENTA  HELLAS A.E.B.E.  Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ» και «BAYER  ΕΛΛΑΣ
ΑΕΒΕ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 763

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στη  συνδιοργάνωση  της  τελικής  φάσης  αγώνων
ΠΟΛΟ της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών, για το 2013 στη Λαμία.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία να μην συζητηθεί το θέμα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 764

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  20/27-6-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 20/27-6-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 765

ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση  πρακτικού  και  ανάθεση  της  εργασίας  (παροχή  υπηρεσίας):
«Άρση Κατολισθητικής επικινδυνότητας στην περιοχή Τιθορέας Δήμου Αμφίκλειας
– Ελάτειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  και  αναθέτει  την
εργασία  (παροχή  υπηρεσίας)  του  έργου  στην  εταιρεία:  «ΟΜΙΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 766

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 767

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού  του  έργου  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  Φθιώτιδας»,  προϋπολογισμού
181.885,88 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  το  πρακτικό  της  επιτροπής  αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του παραπάνω έργου,  ματαιώνει  οριστικά τον
διαγωνισμό  και  εγκρίνει  την  δαπάνη  για  την  πρόσληψη  προσωπικού με  σχέση
Ι.Δ.Ο.Χ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 768

ΘΕΜΑ 5ο: 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 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού του παραπάνω έργου και ματαιώνει οριστικά τον διαγωνισμό για
το τμήμα 2.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 769

ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση  αποτελέσματος  της  προφορικής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος επί του επαρχιακού δρόμου
από διασταύρωση παλαιάς Ε.Ο. Λιδωρικίου – Ναυπάκτου προς Δ.Δ. Κάμπου», Π.Ε.
Φωκίδας, προϋπολογισμού 24.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα τα  πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και  κατακυρώνει το
αποτέλεσμα της προφορικής δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 770

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση  δαπανών  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων  της  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 771

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  πρακτικού  και  ανάθεση της  μελέτης:  «Γεωτεχνική  μελέτη
επέκτασης  Λιμένα  ΑΡΚΙΤΣΑΣ  &  αλιευτικού  καταφυγίου  ΑΧΛΑΔΙΟΥ», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 146.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  και  αναθέτει  την
μελέτη  του  παραπάνω  έργου  στην  επιχείρηση:  «ΧΟΝΔΡΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 772

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – Όρια Ν.
Φθιώτιδας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-11-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 773
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ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  ανοιχτού
διαγωνισμού  προμήθειας  Α΄  φάσης  «Προμήθεια  χρώματος  Διαγράμμισης»,  Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με  Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και  κατακυρώνει το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας στην εταιρεία: «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ
Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 774

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
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 αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού του παραπάνω έργου και ματαιώνει οριστικά τον  διαγωνισμό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 775

ΘΕΜΑ  12ο:  Συγκρότηση  επιτροπών  παραλαβής  αγαθών  και  υπηρεσιών,
Αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  των  διαγωνισμών,  Διαπραγμάτευσης  για
προμήθειες, εκτέλεση εργασιών, ή παροχή υπηρεσιών και Αξιολόγησης ενστάσεων,
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία και των υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Συγκροτεί ομόφωνα τις παραπάνω επιτροπές.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 776

ΘΕΜΑ 13ο: Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης
της  μελέτης:  «Συμπληρωματικές  μελέτες  για  την  κατασκευή  δικτύων  ύδρευσης
Σέτα – Μανίκια»,  προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα το  πρακτικό  της  επιτροπής  αξιολόγησης,  κατακυρώνει  το
αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  και  αναθέτει  την  εκπόνηση  της  μελέτης στα
συνεργαζόμενα γραφεία: «ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε., ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Ε., ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ». 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 777

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.
Δ.Ε. Ελυμνίων Δ. Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας».
Περίληψη απόφασης:
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Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 7-1-2014.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 778

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση δαπάνης για πληρωμή διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 779

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 780

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 781

ΘΕΜΑ 18ο:  Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 782

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα τη  δαπάνη  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  δύο  εκ  των
πέντε λογαριασμών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 783

ΘΕΜΑ  20ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  πρόσληψη  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας
Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση των αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  την  δαπάνη  για  πρόσληψη  προσωπικού  με  σχέση
εργασίας  Ι.Δ.Ο.Χ.  για  την  αντιμετώπιση  των  αναγκών  της  Δ/νσης  Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 784
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ΘΕΜΑ 21ο: Εκδίκαση ένστασης – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 500.000,00 € με
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  αποδέχεται  την
ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ»
και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  στην  προαναφερθείσα
επιχείρηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 785

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση
του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 786

ΘΕΜΑ  23ο: Διόρθωση  της  υπ΄  αριθμ.  714/19-6-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Διορθώνει ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 714/19-6-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 787

ΘΕΜΑ 24ο: Εκδίκαση  ένστασης  –  έγκριση  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  του
έργου:  «Αποκατάσταση  διατηρητέου  κτιρίου  3ου Δημοτικού  σχολείου  Χαλκίδας»,
Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.000.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  απορρίπτει  την
ένσταση της κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΤΟΥ ΘΩΜΑ – ΟΡΕΣΤΗ» και  κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του
έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 788

ΘΕΜΑ 25ο:  Εκδίκαση ένστασης  της εργοληπτικής  επιχείρησης «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου  «Οδός Ζάρακες – παραλία Αλμυροποτάμου
(Ολοκλήρωση)»,  Π.Ε.  Εύβοιας,  κατά  της  υπ’  αρ.  91469/4321/13-8-2012  απόφασης
έκπτωσής της (εξ΄ αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 789

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων  για  την  συντήρηση  του  οδικού  δικτύου  στα  όρια  του  Δήμου
Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
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Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα τη  δημοπράτηση  του  έργου  με  ανοιχτή  δημοπρασία,  τη
διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 790

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων  για  την  συντήρηση  του  οδικού  δικτύου  στα  όρια  του  Δήμου
Καρπενησίου», Π.Ε Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα τη  δημοπράτηση  του  έργου  με  ανοιχτή  δημοπρασία,  τη
διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 791

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης: «Βελτίωση οδού
Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας με παράκαμψη Γιάλτρων», Π.Ε.
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 3ο Σ.Π. της παραπάνω μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 792

ΘΕΜΑ  29ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» (Π.Ε. Φωκίδας).
Περίληψη απόφασης:
Διόρισε  κατά πλειοψηφία  τον δικηγόρο κ.  Νικόλαο Εμμανουήλ για εκπροσώπηση
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στη μια εκ των δύο υποθέσεων. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 793

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση διεξαγωγής πρόχειρης άτυπης δημοπρασίας για την εκποίηση
πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη διεξαγωγή πρόχειρης άτυπης δημοπρασίας για την εκποίηση
πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων στην Π.Ε. Βοιωτίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 794

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού –  κατακύρωση αποτελέσματος  της δημοπρασίας
του έργου: «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας αγροτικού δρόμου σε περιοχή
της Τ.Κ. Βαρδατών Δήμου Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 120.000,00 €
με Φ.Π.Α.. Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και  κατακυρώνει το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 795
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ΘΕΜΑ  32ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Aνακατασκευή
τεχνικού  υδροληψίας  στον  ΤΟΕΒ  Ροδίτσας  (περιοχή  μεριστή)»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 24.500.00  € με Φ.Π.Α. (εξ΄ αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 796

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 797

ΘΕΜΑ 34ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 798

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. 
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 799

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις μετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 800

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        Αθανάσιος Μπουραντάς
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