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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τακτική
συνεδρίασή  της,  στις  18  –  7  -  2013,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  10:00  π.μ.,  που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Πλατεία Ελευθερίας 3,  1ος

όροφος,  έπειτα από την υπ΄  αριθμ.  1126/11-7-2013 πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Αθανασίου  Μπουραντά,  όπως  συμπληρώθηκε  με  τις
1138/12-7-2013  και  1161/15-7-2013  ανακοινώσεις  αναβολής  της  συνεδρίασης  και
προσθήκης θεμάτων, που επιδόθηκαν νόμιμα σε όλα τα μέλη της,  συζήτησε τα
παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 802 έως 876, έτους 2013:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο:  Έγκριση πρακτικού  της  επιτροπής  διαγωνισμού  για  την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 369.000,00 €
με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  και  αναδεικνύει
μειοδότη α) για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη και
πετρέλαιο  κίνησης)  την  εταιρεία  «ΧΑΛΚΙΑΣ  Α.Ε.»,  β)  για  την  προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης την εταιρεία «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΛΑΜΙΑΣ -  VD OIL ΕΠΕ.»
και γ) για την προμήθεια λιπαντικών την Επιχείρηση «ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ  ΚΩΝ/ΟΣ. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 802
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας
στην  πολιτιστική  εκδήλωση  που  διοργανώνει  ο  Σύλλογος  Ποντίων  Ερέτριας  με
θέμα: «Εκδήλωση Ποντίων Ερέτριας 2013».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 803

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας
στην πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερέτριας Κ.
Κανάρης με θέμα: «Κανάρεια 2013».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 804

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο: Έγκριση δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή
λογαριασμού έργου της Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 805

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο:  Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  537/20-5-2013  απόφασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  του
υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο
Ε.Ο.Δ. των νομών Φθιώτιδας-Φωκίδας-Ευρυτανίας (Χρήση 2013)», προϋπολογισμού
200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Κατά πλειοψηφία ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 537/20-5-2013 απόφασή της, εγκρίνει τα
πρακτικά  δημοπρασίας  του  υποέργου  και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  της
δημοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 806

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  6ο: Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  536/20-5-2013  απόφασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  του
υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο
Ε.Ο.Δ. των νομών Εύβοιας-Βοιωτίας (Χρήση 2013)», προϋπολογισμού 200.000,00 € με
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Κατά πλειοψηφία ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 536/20-5-2013 απόφασή της, εγκρίνει τα
πρακτικά  δημοπρασίας  του  υποέργου  και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  της
δημοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 807

2



ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  διαγωνισμού  για  την
«Προμήθεια Ερπυστριοφόρου Προωθητή Γαιών», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
344.400,00€ με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 808

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δαπάνης –  δέσμευσης πίστωσης στο πλαίσιο  της
υλοποίησης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Υπουργείου  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
του Δήμου Λαμιέων και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 809

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  21/8-7-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 21/8-7-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 810

ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Εύβοιας  στην
πολιτιστική  εκδήλωση  που διοργανώνει  ο Σύλλογος Νέων Οκτωνιάς με θέμα:
«ΟΚΤΩΝΙΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 811

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών  ασφαλτικού  οδοστρώματος  από  Λιδωρίκι  έως  Βρίζες»,  Π.Ε.  Φωκίδας,
προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  του  έργου  στην  εργοληπτική  επιχείρηση  «Ηλίας
Ξηρός του Βασιλείου».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 812

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  πρακτικού  και  ανάθεση  της  μελέτης  –  παροχής  υπηρεσιών
«Μελέτη  αποκατάστασης  κατολίσθησης  τμήματος  επαρχιακού  οδικού  δικτύου
Ραπτόπουλου  –  Πρασσιά»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,  προϋπολογισμού  20.000,00  €  χωρίς
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
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Ενέκρινε  ομόφωνα το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  και  αναθέτει  την
μελέτη – παροχή υπηρεσιών στο μελετητικό γραφείο «Σελλούντος Κωνσταντίνος».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 813

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  του  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Κατασκευή  Ε.Ο.  Άμφισσας  –  Λιδωρικίου  (από  Αγία  Ευθυμία έως  διασταύρωση
νέων φυλακών).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 814

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση 1ου σταδίου της  μελέτης:  «Μελέτη  έργου προστασία πρανών
επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το 1ο στάδιο  της μελέτης και  την εκτέλεση του επόμενου 2ου

σταδίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 815

ΘΕΜΑ 7ο: Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Άρση
επικινδυνοτήτων και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών σε τμήμα της Ε.Ο.
Άμφισσας – Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 350.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα να επανέλθει το θέμα με νέα εισήγηση από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φωκίδας, προκειμένου να εξεταστεί αρχικά η υποβληθείσα ένσταση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 816

ΘΕΜΑ  8ο:  Λύση  της  σύμβασης  της  μελέτης:  «Μελέτη  Πράξης  Εφαρμογής  του
Πολεοδομικού Σχεδίου επέκτασης πόλεως Άμφισσας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα τη  λύση  της  σύμβασης  εκπόνησης  της  μελέτης,  χωρίς
αποζημίωση για τον ανάδοχο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 817

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 818

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή άμεσων έργων
αντιμετώπισης καταπτώσεων-κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο - διασταύρωση
με ε.ο.  Οξύλιθος – Πλατάνα (στην περιοχή από Χ.Θ 0+650 έως Χ.Θ 1+000)»,  Π.Ε.
Εύβοιας.
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Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-10-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 819

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση πρακτικών –  κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του  έργου:  «Ασφαλτόστρωση  δρόμου  προς  Ι.Μ.  Σωτήρας  Καρπενησίου»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  τα  πρακτικά  της  επιτροπής  διαγωνισμού  και
κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου στον «Βαξεβάνο
Θεόδωρο του Κων/νου».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 820

ΘΕΜΑ  12ο:  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Εύβοιας  στην
θεατρική  παράσταση  που  διοργανώνει  ο  σύλλογος  Φίλων  Νομού  Εύβοιας
«ΥΠΑΡΧΩ» ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ, με θέμα: «Όταν συνάντησα τον Στέλιο».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 821

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τευχών προς διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης του
έργου:  «Μελέτη  αξιοποίησης  Μύλων  Ζαράκων»,  Π.Ε.  Εύβοιας,  προϋπολογισμού
36.371,21 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα τον  φάκελο  του  έργου,  προκειμένου  να  προχωρήσει  η
διαδικασία ανάθεσης της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 822

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση  άσκησης  ή  μη  ένδικου  μέσου  προς  λύση  της  εταιρείας
«Κραταίος Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία τροφίμων», Π.Ε. Εύβοιας
(εξ΄αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα να ασκηθεί αγωγή εκ μέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, για λύση της εταιρείας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 823

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη σύνταξης του Καλλιεργητικού
Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  το  πρακτικό  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και
Παραλαβής  του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 824
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ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελεσμάτων  του  ανοικτού
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 διαγωνισμού και κατακυρώνει τον
διαγωνισμό στις εταιρείες «BASF  Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.» για το τμήμα Α΄ και «ΕΛΑΝΚΟ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» για το τμήμα Β΄ της Προκήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 825

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης για πληρωμή λογαριασμού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 826

ΘΕΜΑ 18ο: Διάλυση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Κερκίδων Αποδυτηρίων στο
Γήπεδο Δύστου» Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την διάλυση της σύμβασης του έργου και την καταβολή στον
ανάδοχο αποζημίωσης, η οποία κατ’ εκτίμηση υπολογίζεται περίπου έως 10.000,00 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 827

ΘΕΜΑ 19ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 738/27-6-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής  περί  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:
Ομόφωνα  συμπληρώνει  την υπ΄αριθμ. 738/27-6-2013 απόφασή της περί εγκρίσεως
της δαπάνης για την εκτέλεση της προμήθειας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 828

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  πληρωμή  δαπάνης  τελών  κυκλοφορίας
μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2013.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 829

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση της εργασίας (παροχής υπηρεσίας):
«Εγκατάσταση  κλειστού  κυκλώματος  ασφαλείας  στα  δύο  κτίρια  της  τέως
παιδαγωγικής ακαδημίας».
Περίληψη απόφασης:
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Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 830

ΘΕΜΑ  22ο:  Διορισμός  δικηγόρου για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Διορίζει ομόφωνα δικηγόρο την κ. Ελένη Θαλασσινού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 831

ΘΕΜΑ  23ο:  Έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην παραλιακή ζώνη Πανόρμου Π.Ε. Φωκίδας,
προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 832

ΘΕΜΑ  24ο: Κατακύρωση  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια
εξοπλισμού  δημόσιων  ΚΤΕΟ  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»,  για  την
πιστοποίηση  κατά  ISO 9001-2008  των  πέντε  δημόσιων  ΚΤΕΟ της  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 38.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  στην  εταιρεία  «AUTOVISION  SAKAR  A.E.  -
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 833
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης που περιλαμβάνεται στον 4ο

Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών του  έργου:  «Ανέγερση  Γενικού  Λυκείου
Δροσιάς», Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 834

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση έργων της  Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.  
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 835

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού –  κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας
του έργου:  «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Κ.  Κλωνίου»,  Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 47.000,00 € με Φ.Π.Α..
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Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση
«Κουτσοπάνος Ταξιάρχης».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 836

ΘΕΜΑ  28ο: 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 δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 837

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανέγερση Πολυδύναμου
Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την παράταση της προθεσμίας του έργου  μέχρι 31-08-2013 με
αναθεώρηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 838

ΘΕΜΑ 30ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 839

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση  βλαβών  στον  οδικό  άξονα  Μπαγασάκι  –  Φιδάκια  –  Αγία
Βλαχέρνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  δημοπράτηση  του  έργου  με  ανοιχτή  δημοπρασία,  την
διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την δαπάνη για την εκτέλεση του
έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 840

ΘΕΜΑ 32ο: 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 (εξ΄αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 841
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ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη - διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 842

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης A’ εξαμήνου, έτους 2013, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Αποδέχεται ομόφωνα τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης Α΄ εξαμήνου έτους 2013
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που υπέβαλε η Δ/νση Οικονομικού Π.Σ.Ε., αλλά
δεν αποδέχεται την πρόταση για την μείωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 843

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση  7ης  Τροποποίησης  Προϋπολογισμού,  έτους  2013,  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία την 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού, έτους 2013, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 844

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Οδός Προκόπι –
Πήλι Φυτοτεχνικές εργασίες», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 96.500,00.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 845

ΘΕΜΑ  37ο: 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 846

ΘΕΜΑ 38ο: Διόρθωση των υπ΄αριθμ. 684/17-7-2012 και 542/20-5-2013 αποφάσεων της
Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  εγκρίσεων
δαπανών για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Διορθώνει ομόφωνα τις υπ΄αριθμ. 684/17-7-2012 και 542/20-5-2013 αποφάσεις της ως
προς τον Κ.Α.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 847
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ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη - διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 848

ΘΕΜΑ  40ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 849

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την
κάλυψη  των  ταχυδρομικών  αναγκών  των  Υπηρεσιών  της  Π.Ε  Ευβοίας  και  των
Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού έτους 2013», προϋπολογισμού
40.000,00 €.           
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και τη συνέχιση του
διαγωνισμού στην επόμενη φάση αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς με τον
μοναδικό  συμμετέχοντα,  την  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΑ  Α.Ε  (ΕΛΤΑ
Α.Ε)».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 850

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών  της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 851

ΘΕΜΑ  43ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  στο  Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.
Περίληψη απόφασης:
Διορίζει ομόφωνα δικηγόρο την κ. Ελένη Θαλασσινού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 852

ΘΕΜΑ 44ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 853
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ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τις  μετακινήσεις  των  Αντιπεριφερειαρχών  της  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 854

ΘΕΜΑ 46ο: Διορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί θέματος της Π.Ε.
Βοιωτίας. 
Το θέμα αποσύρεται

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης για πληρωμή λογαριασμού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 855

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για την υλοποίηση της εργασίας
(παροχή  υπηρεσίας)  «Ψηφιοποίηση  κτηματολογικού  διαγράμματος,
επικαιροποίηση  κτηματολογικών  πινάκων  του  αρδευτικού  έργου  Ανατολικής
Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 856

ΘΕΜΑ  49ο: Εκδίκαση  ενστάσεων  κατά  του  πρακτικού  ΙΙ  της  επιτροπής
διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Οδός Δερβενοχώρια Όρια
Νομού προς Ελευσίνα Ν.Α. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 614.242,20 €  με
Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Απορρίπτει  κατά πλειοψηφία  τις υποβληθείσες ενστάσεις κατά του πρακτικού ΙΙ
της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 857

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση 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  διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού: 
 - για το Παράρτημα Α΄ στην εταιρεία «ΚΟΤΤΗΣ – ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε»,
- για το Παράρτημα Β΄ και το Παράρτημα Γ΄ στην εταιρεία «EUROSUPPLIES – A.
& M. ΓΑΛΑΝΗ» και 
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 -  για  το  Παράρτημα  Δ΄ εκκρεμεί  η  αυτεπάγγελτη  αναζήτηση  από  το  Τμήμα
Προμηθειών  αποσπάσματος  Ποινικού  Μητρώου  για  την  εταιρεία
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία
κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 858

ΘΕΜΑ 51ο: Διορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί θέματος της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα να  επιστραφεί  η  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής
Οικονομίας Π.Ε. Ευρυτανίας, ώστε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία διαδικασία
υποβολής του αιτήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 859

ΘΕΜΑ  52ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  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 64.787,31 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα α) το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού β) τη συνέχεια του
διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για το
1  ο   Τμήμα με  τις  εταιρείες  «Syngeta  Hellas  Α.Ε.Β.Ε.»  και  «BASF-  The  Chemical
Company», για το  2  ο   Τμήμα με τις εταιρείες «Syngeta Hellas Α.Ε.Β.Ε.», «BASF- The
Chemical Company» και «Bayer CropScience» και για το  4  ο   Τμήμα με την εταιρεία
«BASF-  The  Chemical  Company»  γ)  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης για το 3  ο   Τμήμα .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 860

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης του έργου: 
«Αποκατάσταση επαρχιακού δρόμου Χανιων – Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  δημοπράτηση  του  έργου  με  ανοιχτή  δημοπρασία,  την
διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την δαπάνη για την εκτέλεση του
έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 861

ΘΕΜΑ  54ο:  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  και  έκδοσης  χρηματικού  εντάλματος
προπληρωμής για την πληρωμή των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων της Π.Ε.
Εύβοιας, έτους 2013.
Περίληψη απόφασης:
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Ενέκρινε  ομόφωνα την  διάθεση  πίστωσης  &  την  έκδοση  ισόποσου  Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 862

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης στα πλαίσια του προγράμματος
««Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό
Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 863

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης & δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση ελιγμού στην
επαρχιακή οδό Κολάκα προς Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 150.000,00 €
με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα την  δημοπράτηση  του  έργου  με  ανοιχτή  δημοπρασία,  την
διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την δαπάνη για την εκτέλεση του
έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 864

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπάνης & δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση στον
Περιφερειακό δρόμο Ροδίτσας Μεγάλης Βρύσης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
50.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 865

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δαπάνης & δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση δρόμου στον
Άγιο Κωνσταντίνο», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα την  δημοπράτηση  του  έργου  με  ανοιχτή  δημοπρασία,  την
διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την δαπάνη για την εκτέλεση του
έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 866

ΘΕΜΑ  59ο:  Έγκριση  των  όρων  διακήρυξης  του  ανοιχτού  διαγωνισμού  έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Βίνιανη – Δάφνη – Μαυρομάτα», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα την  δημοπράτηση  του  έργου  με  ανοιχτή  δημοπρασία,  την
διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την δαπάνη για την εκτέλεση του
έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 867
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ΘΕΜΑ  60ο: Έγκριση  αποτελέσματος  της  προφορικής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός  δυτικής  πρόσβασης  Ιτέας»,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμού
33.500,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  τα  πρακτικά  της  επιτροπής  διαγωνισμού  και
κατακυρώνει το αποτέλεσμα της  προφορικής δημοπρασίας του έργου στον Ε.Δ.Ε.
«Αναστάσιο Δρ. Τσελέ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 868

ΘΕΜΑ  61ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  πληρωμή  τελών  κυκλοφορίας  μηχανημάτων
έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2013.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 869

ΘΕΜΑ  62ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Βοιωτίας  στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ορχομενού με την ονομασία «Η
αρχαία ελληνική μυθολογία μέσα από το λυρικό τραγούδι».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 870

ΘΕΜΑ  63ο: Έγκριση  δαπανών  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων  της  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 871

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 872

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην κοινή οργάνωση – υλοποίηση με τοπικούς πολιτιστικούς
φορείς εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας με θέμα: «7ο Φεστιβάλ Οίτης – Δίκτυο
Φεστιβάλ Υπουργείου Πολιτισμού».
Περίληψη απόφασης:
Απορρίπτει ομόφωνα την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 873
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ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Οριοθέτηση χειμάρρων –
Αντιπλημμυρικά έργα Νότιας Εύβοιας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 874

ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 875

ΘΕΜΑ 68ο:  Έγκριση δαπανών για  συμμετοχή της Π.Ε.  Φωκίδας  σε  πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 876

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        Αθανάσιος Μπουραντάς
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	ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη σύνταξης του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
	ΘΕΜΑ 49ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Οδός Δερβενοχώρια Όρια Νομού προς Ελευσίνα Ν.Α. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 614.242,20 € με Φ.Π.Α..

