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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τακτική
συνεδρίασή  της,  στις  29  –  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.  1234/24-7-2013 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
878  έως 926, έτους 2013:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου
διαγωνισμού  του  έργου: «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. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 64.787,31 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  και  αναδεικνύει
μειοδότες  για  το  Τμήμα  1 την  εταιρεία  «Syngeta Hellas Ανώνυμη  Εμπορική
Βιομηχανική  Εταιρία  –  Προϊόντα  Φυτοπροστασίας  και  σπόροι,  Παραγωγή  &
Εμπορία  Αγροχημικών  &  Σπόρων»,  για  το  Τμήμα  2 την  εταιρεία  «Bayer
CropScience» και για το Τμήμα 4 την εταιρεία «BASF- The Chemical Company».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 878
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ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  2ο: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  αξιολόγησης
αποτελεσμάτων και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του πρόχειρου διαγωνισμού του
έργου: «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   Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 64.787,31 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων και
διαδικασιών  διαπραγμάτευσης  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  και  κατακυρώνει  το
αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για το Τμήμα 3 στην εταιρεία «ΦΥΤΟΦΥΛ» Ν. Γ.
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 879

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο:  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης για  παροχή  οικονομικής
ενίσχυσης  από  την  ‘’Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας’’  στον  γυμναστικό  σύλλογο
«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 880

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης, για συμμετοχή της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  παραγωγή  εκδόσεων  με  θέμα  «τα  αρχαία
θέατρα της Στερεάς Ελλάδας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 881

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: 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:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού
του έργου (υπηρεσίας) του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 882

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  22/18-7-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 22/18-7-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 883
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ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Εργασίες
αποκατάστασης κοίτης και πρανών χειμάρρου Ασωπού», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 884

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση  δαπάνης  για την  εκτέλεση έργων της Διεύθυνσης  Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 885

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  πληρωμή  εξόδων  μεταφοράς  εκτός  έδρας
υπαλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 886

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Αντικατάσταση καταστρωμάτων γεφυρών Βλαχέρνας και Νέου Αργυρίου»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € 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
«ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 887

ΘΕΜΑ  6ο:  Εκδίκαση  ένστασης  και  έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής
δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή - Αντικατάσταση σκελετού στέγης Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  αποδέχεται  την
ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «Τσαούσης Ι. Τιμολέων» και  κατακυρώνει
το  αποτέλεσμα  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  στην  εργοληπτική  επιχείρηση
«Τσαούσης Ι. Τιμολέων».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 888

ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την
«Προμήθεια  υλικών  εκτύπωσης  και  ειδών  γραφικής  ύλης  για  τις  ανάγκες  των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 24.131,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη διενέργεια,  τους  όρους  της  διακήρυξης  του  πρόχειρου
διαγωνισμού και την δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 889

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  του  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Ολοκλήρωση τμήματος δρόμου Καστανιά – Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 890

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού για την «Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών
και υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το  πρακτικό της  επιτροπής  διαγωνισμού  του  έργου  και
κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  στην  εταιρεία
«ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 891

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης που περιλαμβάνεται στον
2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Άγ. Ιωάννης Δήμου Ταμυναίων
(Ολοκλήρωση θεάτρου)», Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την 1η  συμπληρωματική σύμβαση που περιλαμβάνεται στον 2ο

Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 892

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης που περιλαμβάνεται στον
2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών του  έργου:  «Γήπεδο  Τραχηλίου  Δήμου
Ταμυναίων (Χλοοτάπητας)», Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την 1η   συμπληρωματική σύμβαση που περιλαμβάνεται στον 2ο

Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 893

ΘΕΜΑ  12ο:  Έγκριση δημοπράτησης  &  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:
«Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι Αταλάντη», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 200.000,00
€ 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 894
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ΘΕΜΑ  13ο:  Έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Ραπτόπουλο – Πρασσιά – Κέδρα»,  Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 120.000,00 € 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
«ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 895

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Εύβοιας  στην
πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Βιταλιωτών «ΤΑ
ΚΟΤΥΛΑΙΑ», με θέμα: «Παραδοσιακή γιορτή σύκου».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 896

ΘΕΜΑ  15ο:  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  και  έκδοσης  χρηματικού  εντάλματος
προπληρωμής για την πληρωμή των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων της Π.Ε.
Εύβοιας, έτους 2013.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση πίστωσης, την έκδοση  Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 897

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης & τευχών ανοιχτής δημοπράτησης και διακήρυξης
του  έργου:  «Προμήθεια  συσκευασμένου  ψυχρού  ασφαλτομίγματος»,  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 898

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 899

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά των αποφάσεων 90/2011 και 99/2011
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία α) να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης 90/2011, β) να
μην ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης 99/2011.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 900

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  πρόσληψη  εξωτερικού
συνεργάτη  για  παροχή  υπηρεσιών  στα  πλαίσια  της  προσαρμογής  όλων  των
λογιστικών  παραμέτρων  που  απαιτούνται  για  την  μετάβαση  από  το  υπάρχον
λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διπλογραφικό Σύστημα.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 901

ΘΕΜΑ  20ο: Εκδίκαση  ένστασης  και  έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής
δημοπρασίας του έργου: «Αναστήλωση κτιρίου “Κύμα” στα Λουτρά Αιδηψού», Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 880.000,00 € με Φ.Π.Α..
 Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,  αποδέχεται εν μέρει
την  ένσταση  της  εργοληπτικής  επιχείρησης  «ΤΣΑΟΥΣΗΣ  ΤΙΜΟΛΕΩΝ»  και
κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  του  έργου  στην
εργοληπτική επιχείρηση «VASARTIS EΠΕ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 902

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Κατασκευή  υπόβασης  στο  γήπεδο  Βούρκου»,  Π.Ε.  Εύβοιας,  προϋπολογισμού
170.000,00 € 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
«ΔΑΒΙΔ ΤΕΧΝΙΚΗ». 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 903

ΘΕΜΑ  22ο:  Έγκριση  του  2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Κατασκευή σωληνωτού οχετού στο Δ.Δ. Ζελίου», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 904

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 905

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση τευχών προς διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης μελέτης του
έργου: «Ολοκλήρωση μελετών (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ) από
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την  χ.θ.  3+200  έως  πέρας  έργου:  ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ  ΛΟΥΤΡΩΝ  ΑΙΔΗΨΟΥ  Ν.Α.
Εύβοιας”,  προϋπολογισμού 36.900,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τον φάκελο του έργου, προκειμένου να προχωρήσει η
διαδικασία ανάθεσης της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 906

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση  επανυποβληθεισών  δαπανών για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 907

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 908

ΘΕΜΑ 27ο: 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 909

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και επαναδημοπράτησης του
έργου: «Συντήρηση οδικών αξόνων Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 1.018.000,00 €
με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της άγονης δημοπρασίας και την επανάληψη της
δημοπρασίας του έργου του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 910

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση  του  4ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  και  του  3ου

Πρωτοκόλλου  Κανονισμού  Τιμών  Μονάδας  Νέων  Εργασιών  του  έργου:  «Οδός
Αταλάντη – όρια Νομού Βοιωτίας, Τμήμα Ε», Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 9.000.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 4ο Α.Π.Ε. και τον 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 911

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του φακέλου έργου και της προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας
για την ανάθεση της μελέτης του έργου: «Προστασία Παράκτιας Ζώνης Πλατάνας
Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 115.000,00 με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του
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άρθ. 5, § 5.β του Ν.3316/05 (με ανάλογη εφαρμογή τής διαδικασίας του άρθρου 7 του
ιδίου Νόμου).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον φάκελο του έργου και την προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας
για την ανάθεση της μελέτης του έργου του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 912

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  ανοικτού
διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων και ελκυστικών
ουσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην
Π. Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 74.015,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού για το τμήμα 1 στην εταιρεία «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 913

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελεσμάτων  του  ανοιχτού
διαγωνισμού  του  έργου:  «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 της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού για τα τμήματα Α΄ & Β΄ στην «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Αταλάντης ΣΥΝ. Π.Ε.»  και  για  τα  τμήματα Γ΄& Δ΄  στην «Ένωση Ελαιουργικών
Συνεταιρισμών Στυλίδας ΣΥΝ. Π.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 914

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση αποτελέσματος  δημοπρασίας  του  έργου:  «Τσιμεντόστρωση
δρόμου προς Ι. Μ. Στάνας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  τα  πρακτικά  της  επιτροπής  διαγωνισμού και
κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  του  έργου  στην
εργοληπτική επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 915

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Εύβοιας  στην
πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει ο εκπολιτιστικός σύλλογος «ΠΑΠΑΔΩΝ»
Β. Εύβοιας (και όχι Ερέτριας, όπως εκ παραδρομής ανεγράφη) με θέμα: « Γιορτή της
Παναγιάς 2013».
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Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 916

ΘΕΜΑ 35ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 821/18-7-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί εγκρίσεως 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:
Τροποποιεί κατά πλειοψηφία την υπ΄αριθμ. 821/18-7-2013 απόφασή της ως προς την
ημερομηνία και τον τόπο πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 917

ΘΕΜΑ 36ο: 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 918

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη και διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 919

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 920

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Βοιωτίας  σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 921

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας 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..
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Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΗΡΑΚΛΗΣ
Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 922

ΘΕΜΑ  41ο: Εκδίκαση  ένστασης  της  εργοληπτικής  επιχείρησης  ‘’Ιωάννης  Σ.
Αθανασίου’’  σχετικά με το έργο: «Άρση επικινδυνοτήτων και κατασκευή τοιχείου
αντιστήριξης πρανών σε τμήμα της Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας,
προϋπολογισμού 350.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Αποδέχτηκε  ομόφωνα  την  ένσταση  της  εργοληπτικής  επιχείρησης  ‘’Ιωάννης  Σ.
Αθανασίου’’.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 923

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια
μηχανολογικού  εξοπλισμού  και  μηχανοργάνωσης  στο  Δημόσιο  ΚΤΕΟ  της  Π.Ε.
Βοιωτίας»,  προϋπολογισμού  57.933,00  €,  με  Φ.Π.Α.  (και  όχι  57.993,00,  όπως  εκ
παραδρομής ανεγράφη). 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη διενέργεια,  τους  όρους  της  διακήρυξης  του  ανοιχτού
διαγωνισμού και την δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 924

ΘΕΜΑ 43ο:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  Π.Ε. Βοιωτίας
και  των  Ν.Π.Δ.Δ.  χωρικής  αρμοδιότητας  της  Π.Ε.  Βοιωτίας»,  προϋπολογισμού
172.572,50 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και την συνέχεια του
διαγωνισμού  στο  επόμενο  στάδιο  αξιολόγησης  των οικονομικών προσφορών με
τους υποψηφίους αναδόχους Αθαν. Κοπανάς - Χαρ. Καλλής Ο.Ε. Αθανάσιος Σωτ.
Σωτηρόπουλος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 925

ΘΕΜΑ  44ο: 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 926 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

10



            Αθανάσιος Μπουραντάς
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