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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τακτική
συνεδρίασή  της,  στις   24  –  9  -  2013,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  9  :  30 π.μ., που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Πλατεία Ελευθερίας 3,  1ος

όροφος,  έπειτα από την υπ΄  αριθμ.  1556/19-9-2013 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
1072 έως, 1145 έτους 2013:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ
στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1072

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  2ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1073

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο: Έγκριση  έκδοσης  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
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Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1074

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην διεξαγωγή  του Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ζωοφιλίας του
Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1075

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο: Έγκριση  δαπάνης  και  έκδοσης  χρηματικού  εντάλματος
προπληρωμής  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  της  Π.Ε.
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία  τη δαπάνη, το  Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1076

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για
τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ 2013, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1077

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο:  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1078

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: 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  κατακυρώνει
τμηματικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους : α) Αθανάσιο Σωτηρόπουλο και
β) Αθανάσιο Κοπανά -  Χαρ.  Καλλή Ο.Ε.,  σύμφωνα με την εισήγηση  της Δ/νσης
Δ/κου – Οικ/κου Π.Ε. Βοιωτίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1079

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  9ο:  Τροποποίηση  της  υπ΄αριθμ.  1040/4-9-2013  απόφασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής  περί  διορισμού  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της



«Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Άμφισσας  (Π.Ε.
Φωκίδας). 
Περίληψη απόφασης:
Τροποποιεί  ομόφωνα  την  υπ΄αριθμ.  1040/4-9-2013  απόφασή  της,  και  διορίζει
δικηγόρο τον κ. Νικόλαο Αναγνωστόπουλο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1080

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικών  26/4-9-2013  και  27/17-9-2013,  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά 26/4-9-2013 και 27/17-9-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1081

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση  του  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών του  έργου:
«Εκτέλεση εργασιών πλήρους κατασκευής της οδού Ιστιαίας – Βουτά από χ.θ. 0+000
έως χ.θ. 5+112».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 3ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1082

ΘΕΜΑ  3ο: Διορισμός  δικηγόρου για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  (υπόθεση  Αθηνάς  &  Αναστασίου
Παπαθωμά), Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1083

ΘΕΜΑ  4ο:  Διορισμός  δικηγόρου για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  (υπόθεση  Δημούλας  Σκραπαλιώρη  –
Καραδήμα κ.α.), Π.Ε. Βοιωτίας. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό δικηγόρου, κ. Κωνσταντίνο Χαλβατζή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1084

ΘΕΜΑ  5ο: Διορισμός  δικηγόρου για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  (έφεση  Παναγιώτη  Χολέβα),  Π.Ε.
Βοιωτίας. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό δικηγόρου κ.  Κωνσταντίνο Χαλβατζή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1085

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού του έργου:
«Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης & υαλοσφαιριδίων για την



εκτέλεση  εργασιών  οριζόντιας  οροσήμανσης  του  εθνικού  -  επαρχιακού  οδικού
δικτύου του νομού Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και  κατακυρώνει το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία : «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1086

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Σήμανση οδικού
δικτύου Βορ. Εύβοιας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση : «Κ. ΜΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ
Ο.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1087

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  του  έργου:  «Συντήρηση
ασφαλτοτάπητα  Προυσός  –  Αραποκέφαλα»,  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  δημοπρασίας  στην  εργοληπτική  επιχείρηση  :  «ΤΡΑΝΤΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1088

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της
μελέτης του έργου: «Μελέτη ανάδειξης βυζαντινών – μεταβυζαντινών μνημείων
Νομού», Π.Ε Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 102.000,00 € με  Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό ΙΙΙ  της επιτροπής διαγωνισμού  για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην
σύμπραξη γραφείων μελετών «ΒΑΡΕΛΑΣ ΒΑΪΟΣ  -  ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-   ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ  -   ΚΑΣΤΑΝΗΣ  ΣΕΡΑΦΕΙΜ   -   ΜΑΝΩΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  -  ΚΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  -  ΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1089

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Συντήρηση Π.Ε.Ο. Λαμίας  - Αθηνών», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1090



ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου:  «Ολοκλήρωση οικοδομικών
και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών μετατροπής παλαιού κτιρίου δασαρχείου σε
λαογραφικό μουσείο», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη  διενέργεια,  τους  όρους  της  διακήρυξης  της  ανοιχτής
δημοπρασίας και την δαπάνη για το έργο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1091

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  με
ζωοτροφές των πυρόπληκτων κτηνοτρόφων της Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω προμήθεια.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1092

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οδός Δομνίστα – Ρόσκα –
Πάντα Βρέχει - όρια νομού – Ν.Α. Ευρυτανίας»,  προϋπολογισμού 9.000.000,00 € με
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 24-2-2015.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1093

ΘΕΜΑ  14ο:  Έγκριση  κατανομής  της  επιχορήγησης  για  την  κάλυψη  των
λειτουργικών  δαπανών  των  Προνοιακών  Ιδρυμάτων  της  Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη κατανομή της επιχορήγησης για την κάλυψη των
λειτουργικών  δαπανών  των  Προνοιακών  Ιδρυμάτων  της  Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1094

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση της αριθμ. 101038/4060/3-9-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας για τη «Μεταφορά μαθητών ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Π.Ε. Εύβοιας
κατά το διάστημα 4-9-2013 μέχρι 10-9-2013 της εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου
2013».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την αριθμ. 101038/4060/3-9-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας για τη «Μεταφορά μαθητών ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Π.Ε. Εύβοιας
κατά το διάστημα 4-9-2013 μέχρι 10-9-2013 της εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου
2013».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1095



ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση τευχών ανοιχτής δημοπράτησης  και  διακήρυξης του έργου:
«Τοίχος  αντιστήριξης  στην  Ε.Ο.  Γραβιάς  Άμφισσας  θέση  “Αη  Λιώσα”»,  Π.Ε.
Φωκίδας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη  διενέργεια,  τους  όρους  της  διακήρυξης  της  ανοιχτής
δημοπρασίας και την δαπάνη για το έργο.
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1096

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση της εργασίας (παροχής υπηρεσίας):
«Συντήρηση  του  Πληροφοριακού  Συστήματος  Ενημέρωσης  Καιρικών  Συνθηκών
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1097

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση  δημοπράτησης  του  έργου:  «Συντήρηση  οδικού
ηλεκτροφωτισμού και  φωτεινών σηματοδοτών στο  Επαρχιακό Οδικό  Δίκτυο  της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 94.500,00 € 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 1098

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Αποκατάσταση
τεχνικού στην περιοχή του Δήμου Αμφίκλειας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα  την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1099

ΘΕΜΑ 20ο: 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 1100

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση
επαρχιακού  δρόμου  Χανίων  –  Σεργούλας»,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμού
185.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  του  έργου  στην  εργοληπτική  επιχείρηση  :
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1101

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος της επαναληπτικής
δημοπρασίας του  έργου:  «Συντήρηση  οδικών  αξόνων  Π.Ε.  Βοιωτίας»,
προϋπολογισμού 1.018.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και  κατακυρώνει το
αποτέλεσμα  της  επαναληπτικής  δημοπρασίας  στην  εργοληπτική  επιχείρηση:
«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1102

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 3 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του
έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
για το έτος 2013».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 3 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του
ανωτέρω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1103

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας  της  μελέτης:  «Βελτίωση επέκτασης
επαρχιακής  οδού  από  Ν.Ε.Ο.  –  Κλήμα  –  Κάμπο  –  Επαρχιακή  οδό  Τείχιο
Ποτιδάνεια», Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας της μελέτης μέχρι 30-11-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1104

ΘΕΜΑ 25ο: Λήψη νέας απόφασης σχετικά με την ανάθεση του  έργου: «Ανέγερση
και εξοπλισμός πολιτιστικού πνευματικού κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας»,
Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.700.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ανακαλεί  κατά πλειοψηφία την υπ αριθμ. 328/4-4-2013 απόφασή της, ως προς τον
ανάδοχο του έργου και  αναθέτει  την  κατασκευή του έργου στον  2ο κατά σειρά
μειοδότη  την  εργοληπτική  επιχείρηση  :  «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ι.  ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
Α.Τ.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1105

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Δρόμος  Σαρκίνη  –
Καταβόθρα Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-9-2013. 



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1106

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Παλαιοκατούνα – Βούλπη – Λημέρι και προς Γέφυρα
Τατάρνας», Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα του 1ου Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1107

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την επιτόπια υποστήριξη των
εφαρμογών του BACK OFFICE και των Κάθετων Δράσεων, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της σύμβασης του Αναστάσιου Μητράκου από 1-
10-2013 μέχρι 30-11-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1108

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση  κατασκευαστικής  κοινοπραξίας  μεταξύ  της  αναδόχου
εταιρείας  «ΜΙΝΑΒΡΑ  TEXNIKH  A.E.»  του  έργου:  «Επείγουσα  αποκατάσταση
αστοχιών στα πρανή του επαρχιακού δρόμου Μοναστηρακίου - Μανάγουλης του
Δήμου Ευπαλίου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 2.392.000,00 € με Φ.Π.Α., και της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».  
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  κατασκευαστική  κοινοπραξία  μεταξύ  της  αναδόχου
εταιρείας «ΜΙΝΑΒΡΑ TEXNIKH A.E.»  του ανωτέρω έργου και  της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1109

ΘΕΜΑ 30ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 843/18-7-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής  περί  εγκρίσεως  τριμηνιαίας  έκθεσης  A’  εξαμήνου,  έτους  2013,  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Συμπληρώνει κατά πλειοψηφία την  υπ΄αριθμ. 843/18-7-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1110

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευσης  πίστωσης  για  την  συμμετοχή  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο δωρεάν πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης και
υδατοσφαίρισης της Ναυταθλητικής Ένωσης Λαμίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1111



ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευσης  πίστωσης  για  την  υλοποίηση  της
εργασίας  (παροχής  υπηρεσίας):  «Τεχνικός  Σύμβουλος  για  τη  σύσταση
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1112

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού  πίνακα  και  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
της  μελέτης  του  έργου:  «Μελέτη  ανάδειξης  και  ανάπλασης  Ιστορικών  -
Αρχαιολογικών Χώρων του νομού», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση
της άνω μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1113

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού
αγωγού  στο  Τ.Κ.  Βαρδατών»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού  10.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1114

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση ελιγμών στο Επαρχιακό
δίκτυο στο Τ.Κ. Κρικέλλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
(εξ΄αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1115

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση 9ης Τροποποίησης  Προϋπολογισμού,  έτους  2013,  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  την 9η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού, έτους 2013, της
Π.Σ.Ε..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1116

ΘΕΜΑ 37ο: 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 1117



ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  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.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  του  έργου,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην
υπ΄αριθμ. 2220/11-9-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Ε. Ευρυτανίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1118

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  του  έργου:  «Συντήρηση
ασφαλτοτάπητα  Μπαγασάκι  –  Φιδάκια»,  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  δημοπρασίας  του  έργου  στην  εργοληπτική  επιχείρηση  :
«ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΗΛΙΑ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1119

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών που εδρεύουν
στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 395.500,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη διενέργεια και  τους  όρους  της  διακήρυξης  του  ανοιχτού
διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1120

ΘΕΜΑ  41ο: Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια
ελαστικών  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  έργου  της  Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 73.800,00€ με Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τη διενέργεια και  τους  όρους  της  διακήρυξης  του  πρόχειρου
διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1121

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1122

ΘΕΜΑ  43ο: Έγκριση  δαπάνης  για  πληρωμή  λογαριασμού  έργου  της  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1123

ΘΕΜΑ  44ο: Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Συντήρηση  ασφαλτοτάπητα  Προυσός  -  Καστανιά»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1124

ΘΕΜΑ 45ο: Εγκρίσεις δαπανών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1125

ΘΕΜΑ  46ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1126

ΘΕΜΑ  47ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (αγωγή Τριανταφύλλου Λουκά του
Νικολάου κ.α.), Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Ρεντίφη Γεώργιο του Παναγιώτη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1127

ΘΕΜΑ  48ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1128

ΘΕΜΑ 49ο: Διορισμός δικηγόρου για άσκηση ανακοπής σε διαταγή πληρωμής της
εταιρείας  Q&R  Πληροφοριακά  Συστήματα  για  το  έργο  «Ολοκληρωμένα
Πληροφοριακά  Συστήματα  Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων  (ΟΠΣΝΑ)»,  Π.Ε.
Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Εμμανουήλ Νικόλαο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1129



ΘΕΜΑ  50ο: Έγκριση  για  κάλυψη  δεσμεύσεων  και  πληρωμή  δαπανών  από  τον
Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1130

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις μετακινήσεις των Αντιπεριφερειαρχών Ευρυτανίας, Φωκίδας
και Βοιωτίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1131

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας, στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ένωση Μικρασιατών Θήβας, με θέμα :
«Ιωνικές Μέρες Πολιτισμού και Παράδοσης».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1132

ΘΕΜΑ 53ο: Εξέταση ένστασης – διαμαρτυρίας & έγκριση πρακτικού της επιτροπής
αξιολόγησης  ενστάσεων  –  προσφυγών  στα  πλαίσια  του  ανοικτού  δημόσιου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις
ανάγκες πιστοποίησης κατά ISO 9001: 2008 του Δημόσιου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Βοιωτίας»,
προϋπολογισμού 57.933,00 €, με Φ.Π.Α..
 Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα  πρακτικά  της  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  –
προσφυγών και απέρριψε την ένσταση και την προσφυγή της εταιρείας «Μωραΐτης
και Σια Ε.Π.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1133

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή σκέπαστρου στη
θέση  “Βράχος”  για  την  αντιμετώπιση  κατολισθήσεων  και  χιονοστιβάδων»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.700.000,00 € 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 1134

ΘΕΜΑ  55ο: Ανάκληση  της  αριθμ.  766/8-7-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  –  έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  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:
Ανακαλεί  ομόφωνα  την  υπ΄αριθμ.  766/8-7-2013  απόφασή  της  και  ενέκρινε  τη
διενέργεια, τους όρους της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και την δαπάνη
για το έργο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1135

ΘΕΜΑ  56ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  νομική  στήριξη  τεχνικού  υπαλλήλου  στο
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας (υπόθεση Δημητρίου Αγγελέτου).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1136

ΘΕΜΑ  57ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  νομική  στήριξη  τεχνικού  υπαλλήλου  στο
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας (υπόθεση Ευάγγελου Επισκόπου).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1137

ΘΕΜΑ  58ο : Έγκριση  δαπανών  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων  της  Π.Ε.
Ευρυτανίας. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1138

ΘΕΜΑ 59ο :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οδός Γλύφας – Φανός
Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 3.800.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-5-2014.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1139

ΘΕΜΑ 60ο : Έγκριση δαπανών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1140

ΘΕΜΑ  61ο:  Τροποποίηση  της  υπ΄αριθμ.  34/28-2-2011  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής -  εκ νέου έγκριση διορθωμένου πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
παραλαβής  που  αφορά  τον  επανακαθορισμό  της  αποζημίωσης  θετικών  ζημιών



λόγω διάλυσης της σύμβασης του  έργου: «Κατασκευή τεχνικού στο Στιλιόρεμμα –
Δ.Δ Στίλιας – Δ. Λιδορικίου», Π.Ε. Φωκίδας.  
Περίληψη απόφασης:
Τροποποιεί  ομόφωνα την υπ΄αριθμ. 34/28-2-2011 απόφασή της, ως προς ποσό της
αποζημίωσης που επανακαθορίστηκε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1141

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών  στον  οδικό  άξονα  Βίνιανη  –  Δάφνη  –  Μαυρομάτα»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 70.000,00 με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  στην  εργοληπτική  επιχείρηση  :  «ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1142

ΘΕΜΑ 63ο: Εγκρίσεις δαπανών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1143

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών
του έργου: «Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού σχολείου Αχινού», Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1144

ΘΕΜΑ  65ο:  Έγκριση  παράτασης  συνολικού  χρόνου  εκπόνησης  της  μελέτης:
«Παράλληλα  έργα  Λιανοκλαδίου,   Δ.Δ.  Λυγαριάς  του  Δήμου  Λαμιέων»,  Π.Ε.
Φθιώτιδας, προεκτιμωμένης  αμοιβής 159.896,61 χωρίς Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση εκπόνησης της μελέτης μέχρι 24-5-2014.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1145

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

            Αθανάσιος Μπουραντάς




	ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 3 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2013».

