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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τακτική
συνεδρίασή  της,  στις  6  –  8  -  2013,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10:00  π.μ., που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Πλατεία Ελευθερίας 3,  1ος

όροφος,  έπειτα  από  την  υπ΄  αριθμ.  1280/1-8-2013  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
928 έως, 971 έτους 2013:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  για  πληρωμή  εξόδων
μεταφοράς εκτός έδρας υπαλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας (εξ ΄αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 928

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού
τοπικής κοινότητας Αγ. Δημητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.950.000 € με
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την μελέτη του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 929
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για μίσθωση μηχανημάτων και
εκχιονισμούς κατά την χειμερινή περίοδο 2013 στην Π.Ε. Φωκίδας. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  απευθείας  ανάθεση  για  μίσθωση  μηχανημάτων  και
εκχιονισμούς κατά την χειμερινή περίοδο 2013 στην Π.Ε. Φωκίδας. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 930

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο:  Έγκριση πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του
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 διενέργειας του διαγωνισμού και
κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια :
1) Λιπαντικών στην εταιρία : «ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ Κ.».
2)  Υγρών  Καυσίμων  (βενζίνη  αμόλυβδη  -  πετρέλαιο  κίνησης)  στην  εταιρία  :
«ΧΑΛΚΙΑΣ Α.Ε.».
3)  Πετρελαίου  θέρμανσης  στην  εταιρία  :  «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ  ΛΑΜΙΑΣ  VD OIL
Ε.Π.Ε.».
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 931

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο:  Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση της εργασίας (παροχή
υπηρεσίας)  :  «Προσαρμογή  τμήματος  Π.Ε.Ο.  Λαμίας  –  Δομοκού  στη  θέση
Μεταλλεία», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας (παροχή
υπηρεσίας).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 932

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο:  Έγκριση 8ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού, έτους 2013, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης: 
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  την 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού, έτους 2013, της
Π.Σ.Ε.. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 933

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο :  Διόρθωση  της  υπ΄  αριθμ.  905/29-7-2013  απόφασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής  περί  εγκρίσεως  δαπανών  και  διάθεσης  πίστωσης  για
πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Διορθώνει ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 905/29-7-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 934



ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  8ο :  Ανάκληση  της  υπ΄  αριθμ.  411/16-4-2013  απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής περί  εγκρίσεως δημοπράτησης  του  έργου :  «Επισκευή –
αντικατάσταση  σκελετού  στέγης  Μουσείου  Φυσικής  Ιστορίας  Ιστιαίας»,  Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 64.890,68 €.
Περίληψη απόφασης:
Ανακαλεί ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 411/16-4-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 935

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  9ο : Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του
πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  ειδών  ατομικής  προστασίας  των
δικαιούχων  υπαλλήλων  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  Π.Ε.  Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 39.780,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα το πρακτικό  της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και
κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην εταιρεία : «ΤΣΙΓΑΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 936

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  10ο : Έγκριση  πρακτικού  -  κατακύρωση  αποτελέσματος
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  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  και
κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  για  το  τμήμα  1,  στην  εταιρεία  :
«Syngeta Hellas Ανώνυμη  Εμπορική  Βιομηχανική  Εταιρία  –  Προϊόντα
Φυτοπροστασίας και σπόροι, Παραγωγή & Εμπορία Αγροχημικών & Σπόρων», για
το  τμήμα 2 στην εταιρεία: «Bayer CropScience» και για το τμήμα 4 στην εταιρεία :
«BASF- The Chemical Company».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 937

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  11ο :  Έγκριση  παράτασης  ισχύος  προσφορών  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 την παράταση ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στον
ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την
επομένη της ημερομηνίας λήξης τους.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 938

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  23/29-7-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.



Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 23/29-7-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 939

ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση δαπανών  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων  της  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 940

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες καθαρισμού Γερμανικής
τάφρου Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη δημοπράτηση του έργου,  με ανοιχτή δημοπρασία,
την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 941

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  δημοπράτησης  του  έργου:  «Αποκατάσταση  ζημιών  από  τις
πρόσφατες  πλημμύρες  στο  Νομό  Φθιώτιδας»,  προϋπολογισμού  200.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  την δημοπράτηση του έργου, με ανοιχτή δημοπρασία,
την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 942

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευσης  πίστωσης για  συνδιοργάνωση  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Όμιλο Φίλων του Λυκείου Ελληνίδων Λαμίας
Φθιώτιδας του «7ου Συνεδρίου Παραδοσιακού Χορού και Τραγουδιού». 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 943

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για παροχή οικονομικής ενίσχυσης από την
‘’Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας’’  στον  Μουσικό  Πολιτιστικό  Σύλλογο  «Χορωδία
Αταλάντης».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 944

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για παροχή οικονομικής ενίσχυσης από την
‘’Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας’’  στον  φιλανθρωπικό  σύλλογο  «Συν  στον
Άνθρωπο».
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 945

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 946

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού  - κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του
έργου:  «Καθαρισμός  ρεμάτων»,  Π.Ε.  Βοιωτίας,  προϋπολογισμού  100.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  και
κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην «Ε.Δ.Ε. Γ. ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ & ΣΙΑ
Ε.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 947

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου:  «Αμμοχαλικόστρωση
αγροτικών οδών περιοχής Ανθήλης», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 948

ΘΕΜΑ  11ο:  Έγκριση  δαπάνης  μετά  από  τελεσίδικη  απόφαση  του  Ειρηνοδικείου
Άμφισσας (υπόθεση Παναγιώτη Μητσομπόνου), Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 949

ΘΕΜΑ  12ο:  Έγκριση  δικαστικής  δαπάνης  μετά  από  απόφαση  του  Συμβουλίου
Επικρατείας (υπόθεση Παναγιώτη & Κων/νου Βίλλια), Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 950

ΘΕΜΑ 13ο:  Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
«Παροχή υπηρεσιών για Εφαρμογή προγράμματος ελέγχου της Βρουκέλλωσης στα
αιγοπρόβατα  και  αγελαία  βοοειδή,  έτους  2013,  στην  Περιφερειακή  Ενότητα
Φθιώτιδας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη  συγκρότηση  Επιτροπής Παρακολούθησης  και  Παραλαβής
του παραπάνω έργου.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 951

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  του  έργου:  «Συντήρηση
ασφαλτοτάπητα Φουρνά – Βράχα - Κλειστός», Π.Ε. Ευρυτανίας, 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  :
«ΝΙΚΟΛΟΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 952

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. 
Εύβοιας.

Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 953

ΘΕΜΑ  16ο: Διενέργεια  δημόσιας  κλήρωσης  για  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου:
«Κατασκευή τεχνικών έργων και στηθαίων ασφάλειας επί του επαρχιακού δρόμου
από Μηλιά έως Στίλια», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 153.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα  πρακτικά  δημοπρασίας  του  έργου  και  κατακυρώνει  το
αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  στην  εργοληπτική  επιχείρηση:«ΦΟΥΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 954

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  του
έργου  με  τίτλο:  «Σύμβουλος  Υποστήριξης  της  Διεύθυνσης  Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  για  την  ολοκλήρωση  του
Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διενέργεια, τους όρους της διακήρυξης του πρόχειρου
διαγωνισμού και την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 955

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση  αποτελέσματος  δημοπρασίας  του  έργου:  «Συντήρηση
ασφαλτοτάπητα  Στένωμα  –  Δομιανοί  -  Αγία  Τριάδα»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 100.000,00 €  με  Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΔΕΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 956



ΘΕΜΑ  19ο  : Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου  :  «Πεζοδρόμηση  –
Διαμόρφωση  οδού  προς  Αθλητικό  κέντρο  και  Βυζαντινό  Μνημείο  Δήμου
Μαλεσίνας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι  31-12-2013.        
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 957

ΘΕΜΑ 20ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για  την  ανάθεση της  μελέτης:
«Μελέτη  για  την  κατασκευή  της  γέφυρας  Βίστριζας  και  προσβάσεων  αυτής»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 443.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της
παραπάνω μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 958

 ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση της εργασίας (παροχής υπηρεσίας)
του έργου:  «Βελτίωση συνθηκών λειτουργίας του αντλιοστασίου Βίστριζας»,  Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  την  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  εργασίας  (παροχή
υπηρεσίας).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 959

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου:  «Αμμοχαλικόστρωση
δρόμου στο Δ.Δ Μπράλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 960

ΘΕΜΑ  23ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Συμπληρωματικές
εργασίες κατασκευής στεγάστρου στο Δ.Δ. Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 961

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση  συμμετοχής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην
διοργάνωση του 20ου Συνεδρίου Νέων Αγροτών στην Λαμία.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  την  δαπάνη  για  την  συμμετοχή της  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση του 20ου Συνεδρίου Νέων Αγροτών στην Λαμία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 962



ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος για το παράρτημα Δ΄
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  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  και
κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το  Παράρτημα Δ΄ (φωτοτυπικό
χαρτί), στην εταιρεία : «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 963

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Εύβοιας. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 964

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  μελανιών  (TONNER)  των  εκτυπωτών,  των
φωτοτυπικών  μηχανημάτων  και  των  μηχανημάτων  φαξ»,  για  τις  ανάγκες  των
υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στη  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το  πρακτικό  της  επιτροπής  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  και
κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού :
α)  για την προμήθεια μελανιών τόνερ (toner),  για εκτυπωτές στην εταιρία :  «Ν.
ΧΑΛΑΤΣΗΣ – Γ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ Ο.Ε.»
β) για την προμήθεια μελανιών (toner), για φωτοτυπικά στην εταιρία : «Λ. ΞΗΡΟΣ»
γ)  για  την  προμήθεια  μελανιών  (toner),  για  φάξ  στην  εταιρία  :  «ΓΚΑΡΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 965

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση  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 966

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 967



ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  υποέργου  «Αποκατάσταση
Οδοποιίας  στο  Τ.Κ  Τσούκας»  του  έργου:  «Άμεση  αποκατάσταση  ζημιών-
συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε Φθιώτιδας, έτους 2013».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη για την εκτέλεση του υποέργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 968

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 969

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση μετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις μετακινήσεις του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 970

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις μετακινήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 971

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

            Αθανάσιος Μπουραντάς


