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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τακτική
συνεδρίασή  της,  στις   27–  8  -  2013,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  9:15  π.μ., που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Πλατεία Ελευθερίας 3,  1ος

όροφος,  έπειτα από την υπ΄  αριθμ.  1405/22-8-2013 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
973 έως, έτους 1035 2013:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο :  Έγκριση  δαπάνης  για  πληρωμή  διατροφικού  επιδόματος
νεφροπαθών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 973

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο : 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 974

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο:  Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  881/29-7-2013  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί εγκρίσεως δαπάνης
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– δέσμευση πίστωσης για την συμμετοχή  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
παραγωγή ειδικών εκδόσεων με θέμα «τα αρχαία θέατρα της Στερεάς Ελλάδας», σε
συνεργασία με το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Περίληψη απόφασης:
Διορθώνει κατά πλειοψηφία την υπ΄αριθμ. 881/29-7-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 975

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο :  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.
Βοιωτίας στην  εκδήλωση  που  διοργανώνει  το  θεατρικό  εργαστήρι  Διστόμου
«ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ»,  με  θέμα :  ’’3ο Πανελλήνιο  Φεστιβάλ ερασιτεχνικών ομάδων
Θεάτρου’’.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 976

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο :  Γνωμοδότηση για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ'
αριθμ. 210/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άμφισσας – Έγκριση δαπάνης μετά
από τελεσίδικη απόφαση.  
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη μετά από την αριθμ. 210/2013 τελεσίδικη απόφαση
του Ειρηνοδικείου Άμφισσας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 977

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο : Διορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί θέματος
της Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 978

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  24/6-8-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 24/6-8-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 979

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκρίσεις δαπανών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 980

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση  δαπανών  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων  της  Π.Ε.
Ευρυτανίας. 
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 981

ΘΕΜΑ 4ο: 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  Εύβοιας  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 συνέχισή του
στην επόμενη φάση της κατακύρωσης με την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης  από  τον  υποψήφιο  ανάδοχο,  την  εταιρεία:«ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.)».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 982

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων, Π.Ε.
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την δαπάνη για την  εκτύπωση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων,
Π.Ε. Εύβοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 983

ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Βοιωτίας  στις
πολιτιστικές  εκδηλώσεις  που  διοργανώνει  ο  Εκπολιτιστικός  και Οικολογικός
Σύλλογος “Υψηλάντη”, με θέμα: «Κωπαΐδα – στο χτές και στο σήμερα».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 984

ΘΕΜΑ 7ο:  Συγκρότηση επιτροπής για την απευθείας ανάθεση των πάσης φύσεως
προμηθειών και  εργασιών,  παραλαβής υλικών και  εργασιών από τις  απευθείας
αναθέσεις,  απογραφής υλικών καταστροφής αχρήστων υλικών,  για τις  ανάγκες
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την συγκρότηση επιτροπής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 985

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 986



ΘΕΜΑ 9ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με την αναμονή ή μη παράτασης ισχύος της
βεβαίωσης ΜΕΕΠ της τεχνικής εταιρείας  «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,  αναδόχου του
έργου: «Ανέγερση  και  εξοπλισμός  πολιτιστικού  πνευματικού  κέντρου  Ιεράς
Μητρόπολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.700.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αναβολή του θέματος. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 987

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  του  4ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  και  της  1ης

Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: « Οδός Καθενοί – Στενή», Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Απέρριψε ομόφωνα την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 988

ΘΕΜΑ  11ο:  Έγκριση  του  4ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  και  της  1ης

Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Οδός Στύρα – Ν. Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Απέρριψε ομόφωνα την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 989

ΘΕΜΑ  12ο:  Έγκριση  του  5ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών,  του  4ου

Πρωτοκόλλου  Κανονισμού  Τιμών  Μονάδας  Νέων  Εργασιών  και  της  2ης

Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση οδού Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα –
Άγ.  Γεώργιος  Λιχάδας  με  παράκαμψη  Γιάλτρων  (τμήμα  Α:  παράκαμψη  Αγ.
Νικολάου)», Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 990

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση δημοπράτησης του έργου:  «Σήμανση οδικού δικτύου Νομού
Εύβοιας», προϋπολογισμού 150.000 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη  δημοπράτηση  του  έργου,  με  ανοιχτή  δημοπρασία, την
διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 991

ΘΕΜΑ 14ο:  Άσκηση ενδίκου βοηθήματος προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, κατά της υπ΄αριθμ. 359/2013 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής
Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Λαμίας. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα :



1. Να ασκηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας αίτηση ανακλήσεως, κατά της 
υπ΄  αριθμ.  359/2013  απόφασης  της  Τοπικής  Διοικητικής  Επιτροπής
Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Λαμίας,
2. Διορίζει δικηγόρο, τον κ. Χατζημπύρρο Κων/νο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 992

ΘΕΜΑ 15ο: 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 993

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού στο Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο.
της Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  δαπάνη  για  την  προμήθεια  εξοπλισμού  στο  Δημόσιο
Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Φωκίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 994

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Ολοκλήρωση  εγκιβωτισμού  χειμάρρου  Χόλιανης  Δυτικής  Φραγκίστας»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού  50.000,00 € 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 995

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρέντη - Κρυονέρι - Παλαιοκατούνα»,
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού  50.000,00 € 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 996

ΘΕΜΑ 19ο: Διαπίστωση πραγματοποίησης και έγκριση νέων διαδρομών μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι 10-6-2013.
 Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε ομόφωνα την διαπίστωση πραγματοποίησης και έγκριση νέων διαδρομών
μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι 10-6-
2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 997

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση  αποτελέσματος  δημοπρασίας  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  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα της  ανοιχτής  δημοπρασίας του έργου στην  εργοληπτική επιχείρηση
«ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 998

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 999

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Παράκαμψη Μαλεσίνας
Ν.Α. Φθιώτιδας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 22-08-2014.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1000

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες και
Αναβάλλει ομόφωνα τις δαπάνες με α/α 3,4, όπως αναγράφονται στην υπ΄ αριθμ.
2968/13-8-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1001

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση  δαπανών  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1002

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων στην Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1003

ΘΕΜΑ  26ο: Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  286/27-3-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής & λήψη νέας σχετικά με την έγκριση τευχών προφορικής δημοπράτησης
και  διακήρυξης  του  έργου: «Ηλεκτροφωτισμός  κόμβου  Αγίου  Σπυρίδωνα»,
προϋπολογισμού 33.500,00 €, Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1004

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση  πρακτικού  –  οριστική  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
οριστικά  το  αποτέλεσμα  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  του  έργου  στην  εταιρεία  :
«ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1005

ΘΕΜΑ 28ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 692/19-6-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής  &  έγκριση  αποτελέσματος  δημοπρασίας  του  έργου:  «Αποκατάσταση
οδοστρώματος στον επαρχιακό δρόμο Μοναστηράκι – Μαλάματα - Μανάγουλη Α΄
Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Συμπληρώνει  ομόφωνα  την  υπ άριθμ.  692/19-6-2013  απόφασή  της,  ως  προς  την
τοποθεσία  ‘Μαλάματα’’,  ενέκρινε τα  πρακτικά  της  δημοπρασίας  του  έργου  και
κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  στην  εργοληπτική
επιχείρηση : «ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1006

ΘΕΜΑ  29ο : Έγκριση  αποτελέσματος  δημοπρασίας  του  έργου:  «Αποκατάσταση
βλαβών στον οδικό  άξονα Άγιος Γεώργιος –  Ασπρόπυργος –  Σαρκίνι  -  Όρια  Ν.
Αιτ/νιας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού, 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα της ανοιχτής δημοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση : «ΜΑΛΛΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1007

ΘΕΜΑ 30ο: Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 429/25-4-2013 και 740/27-6-2013 αποφάσεων
της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως δημοπράτησης και κατακύρωσης του



έργου: «Αντικατάσταση  παλαιού  κιβωτοειδούς  οχετού  στον  οικισμό  Συκιάς
(Μαντράκι)»,Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού  16.500,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Απέρριψε ομόφωνα  την ανάκληση των υπ΄ αριθμ.  429/25-4-2013 και 740/27-6-2013
αποφάσεων της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1008

ΘΕΜΑ 31ο: Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 462/25-4-2013 και 651/7-6-2013 αποφάσεων της
Οικονομικής  Επιτροπής  περί  εγκρίσεως  δημοπράτησης  και  κατακύρωσης  του
έργου:  «Βελτίωση  οδού  προς  Ζωοδόχο  Πηγή  Γυμνού»,  Π.Ε.  Εύβοιας,
προϋπολογισμού 60.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Απέρριψε  ομόφωνα  την  ανάκληση  των  υπ΄αριθ.  462/25-4-2013  και  651/7-6-2013
αποφάσεών της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1009

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση ελιγμών στο Επαρχιακό
δίκτυο  στο  Τ.Κ.  Κρικέλλου»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού  150.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1010

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού 2 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του
έργου με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
για το έτος 2013».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  το  πρακτικό  2  της  επιτροπής  Συντονισμού  και
Παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο:  «Καταπολέμηση  κουνουπιών  στην  Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2013»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1011

ΘΕΜΑ 34ο: Εξέταση ενστάσεων - έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
του  έργου:  «Καθαρισμός  ερεισμάτων  και  κοπή  κλαδιών  και  δέντρων  στο  οδικό
δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1012

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1013

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης για συνδιοργάνωση συναυλίας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την Εταιρεία προστασίας αποφυλακιζομένων
Λαμίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1014

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης που περιλαμβάνεται στον 4ο

Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών του  έργου:  «Ανέγερση  Γενικού  Λυκείου
Δροσιάς», Π.Ε. Εύβοιας (εξ΄αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1015

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης  για συμμετοχή της  Π.Ε.  Φωκίδας στο  «7ο Διεθνές
Τουρνουά  Σκακιού  Φωκικά –  Νίκος  Καραπάνος  2013»,  που διοργανώνει  η  Ένωση
Σκακιστών Άμφισσας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1016

ΘΕΜΑ  39ο:  Συγκρότηση  επιτροπών  διαγωνισμών  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών της Π.Ε. Φωκίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1017

ΘΕΜΑ  40ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Βοιωτίας σε
πολιτιστική εκδήλωση  της Αστικής  μη  Κερδοσκοπικής  Εταιρείας  «ΟΓΧΗΣΤΟΣ»,
μέλος της οποίας είναι η θεατρική ομάδα Αλιάρτου «ΣΧΗΜΑ».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1018

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος επαρχιακής οδού Ν:3 (Ερατεινή)», Π.Ε.
Φωκίδας, προϋπολογισμού 94.000,00 € 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 1019

ΘΕΜΑ 42ο:  Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 708/19-6-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί εγκρίσεως  δαπάνης  -  δέσμευσης  πίστωσης  για  πρόσληψη
εξωτερικού συνεργάτη στα πλαίσια του προγράμματος LIFE με τίτλο «Χρώμιο στο
υπόγειο  υδάτινο  σύστημα  της  λεκάνης  του  Ασωπού:  τεχνολογίες  και  μέτρα
αποκατάστασης».
Περίληψη απόφασης:
Τροποποιεί ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 708/19-6-2013 απόφασή της, ως προς τον Ειδικό
Φορέα που θα βαρύνει την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1020

ΘΕΜΑ  43ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε. Εύβοιας  στον
διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα με θέμα: «AEGEAN REGATTA 2013».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1021

ΘΕΜΑ  44ο:  Έγκριση  2ης διόρθωσης  σταδίου  κτηματολογίου  της  μελέτης:  «Οδός
Καθενοί - Πάλιουρας – Μακρυκάπα & προς Άγιο Αθανάσιο».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την 2η διόρθωση σταδίου κτηματολογίου της ανωτέρω μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1022

ΘΕΜΑ  45ο: Έγκριση  έκδοσης  Χρηματικών  Ενταλμάτων  Προπληρωμής,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό τους.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1023

ΘΕΜΑ 46ο: 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, κηρύσσει άγονο τον
διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα τα Οινόφυτα
και  τη  συνέχιση του  διαγωνισμού με  έδρα τα Οινόφυτα,  με  την  διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1024



ΘΕΜΑ  47ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Εύβοιας  στην
πολιτιστική  εκδήλωση  που  διοργανώνει  ο  Πολιτιστικός  και  Επιμορφωτικός
Σύλλογος των απανταχού Αμελαντιωτών, με θέμα «Εορτασμός της Αγίας Ζώνης».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1025

ΘΕΜΑ  48ο: 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 1026

ΘΕΜΑ  49ο: Έγκριση  δαπάνης  για  προμήθεια  αντιλυσσικών  εμβολίων  για  τον
προληπτικό  εμβολιασμό  του  προσωπικού  των  Διευθύνσεων  Κτηνιατρικής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1027

ΘΕΜΑ  50ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Εύβοιας  στην
πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού,  με
θέμα «Εορτασμός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1028

ΘΕΜΑ  51ο:  Διορισμοί  δικηγόρων  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας», (Π.Ε. Φωκίδας).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τους διορισμούς των δικηγόρων :
1) Καραμπάση  Ιωάννη,  2)  Μπαρλιακού  Ελένη,  3)  Μπακογιάννη  Ευθυμία,  4)
Παπακώστα Ανδριανή και 5) Λιακούλη Ευαγγελία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1029

ΘΕΜΑ 52ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης για πληρωμή τεσσάρων εκ
των δέκα λογαριασμών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1030



ΘΕΜΑ  53ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Εύβοιας  στην
εκδήλωση που διοργανώνει ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας, με
θέμα «Παρουσίαση μουσειακών εκθεμάτων αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1031

ΘΕΜΑ  54ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  κατάθεση  αναφοράς  στην  εισαγγελία
Άμφισσας,  με  στόχο  την  ειρηνική  επίλυση  διαφορών  και  την  ολοκλήρωση  του
έργου «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας Ν. Φωκίδας» (εξ΄αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1032

ΘΕΜΑ 55ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ΑΕ Βάσκο ΑΤΕ κατά
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Σοφίας Κρανιώτη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1033

ΘΕΜΑ  56ο: Έγκριση  α)  του  πρακτικού  1  της  επιτροπής  αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων του  ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
του  έργου  (υπηρεσίας):  «Σύμβουλος  επιστημονικής,  τεχνικής  και  διαχειριστικής
υποστήριξης  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  για  τη  βελτιστοποίηση  των
διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-
2013 και την προετοιμασία της Περιφέρειας ενόψει της επόμενης προγραμματικής
περιόδου  2014  -2020»,  προϋπολογισμού  578.100,00  €  με  τον  Φ.Π.Α.  και  β)  του
αιτήματος για παράταση ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1034

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τις  μετακινήσεις  του  Αντιπεριφερειάρχη  Ευρυτανίας  και  της
Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1035



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

            Αθανάσιος Μπουραντάς


	ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού 2 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2013».

