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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τακτική
συνεδρίασή της,  στις   14  –  10  -  2013,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  11  :  30 π.μ., που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Πλατεία Ελευθερίας 3,  1ος

όροφος, έπειτα από την υπ΄ αριθμ. 1668/9-10-2013 πρόσκληση (ορθή επανάληψη 10-
10-2013)  του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ.  Γεώργιου Μουλκιώτη,  που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν
αριθμό απόφασης  από 1147  έως, 1220  έτους 2013:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση 10ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού, έτους 2013, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την 10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού, έτους 2013, της
Π.Σ.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1147

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών
στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητων Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) -  Τομέας Σύνταξης
και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1148
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ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο: Έγκριση  πρακτικών  της  επιτροπής  διαπραγμάτευσης  και
ανάθεση  δρομολογίων  μεταφοράς  μαθητών  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία τα πρακτικά της επιτροπής διαπραγμάτευσης και την
ανάθεση  δρομολογίων  μεταφοράς  μαθητών  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1149

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο:  Ανάκληση  ή  μη  των  υπ΄  αριθμ.  1136/2013  και  1137/2013
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  να  μην  ανακληθούν  οι  υπ΄  αριθμ.  1136/2013  και  1137/2013
αποφάσεις της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1150

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο: Έγκριση  πρακτικών  της  επιτροπής  διαπραγμάτευσης  και
ανάθεση  δρομολογίων  μεταφοράς  μαθητών  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα να μην ληφθεί απόφαση επί του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1151

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Λαογραφικού Ομίλου Ορχομενού.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1152

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  28/24-9-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 28/24-9-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1153

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1154

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση  δαπανών  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων  της  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
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Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1155

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1156

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση παράτασης μισθώσεως ακινήτου, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση μισθώσεως ακινήτου, σύμφωνα με την εισήγηση
της Δ/νσης Δ/κου – Οικ/κου της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1157

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε υπόθεση λύσης
Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ  ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας (Π.Ε.
Φθιώτιδας).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1158

ΘΕΜΑ 7ο: Εξέταση ένστασης  –  υπομνήματος  της  ‘’Ένωσης Φυσικών προσώπων
Ιδιοκτητών  ταξί  Επαρχίας  Λιβαδειάς’’-  έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής
αξιολόγησης  ενστάσεων και  προσφυγών,  στα  πλαίσια  διαπραγμάτευσης  για  τα
νέα μαθητικά δρομολόγια της Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και
προσφυγών  και  απέρριψε  την  ένσταση  της  ‘’Ένωσης  Φυσικών  προσώπων
Ιδιοκτητών ταξί Επαρχίας Λιβαδειάς’’. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1159

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Αντιπλημμυρικές
παρεμβάσεις στον Σπερχειό ποταμό και σε χειμάρρους του».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 9-12-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1160

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί θέματος της Π.Ε.
Φωκίδας (εξ αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Ευάγγελο Παλούκη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1161

3



ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1162

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών
του έργου: «Οδός Αταλάντη - όρια Νομού Βοιωτίας, Τμήμα Ε’», προϋπολογισμού
9.000.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1163

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ου σταδίου της μελέτης: «Μελέτη έργου προστασία πρανών
επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το 2ο στάδιο μελέτης του ανωτέρω έργου και την συνέχεια της
εκπόνησης της μελέτης στο 3ο στάδιο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1164

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Κατασκευή  έργων
προστασίας  στο  Επαρχιακό  Οδικό  δίκτυο  Μεξιάτες  –  Λουτρά  Υπάτης»,  Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1165

ΘΕΜΑ  14ο:  Ακύρωση  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:
Ακυρώνει ομόφωνα τον πρόχειρο διαγωνισμό για την ανωτέρω προμήθεια.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1166

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση δαπάνης  –  δέσμευση πίστωσης για  την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης – υποστήριξης του λογισμικού της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Σ.Ε.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης – υποστήριξης του λογισμικού της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Σ.Ε..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1167
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ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Ολοκλήρωση
προαύλιου χώρου στο 1ο Γυμνάσιο Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1168

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση  του  2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Ολοκλήρωση δρόμου Ασβέστης – Παλιασβέστης», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1169

ΘΕΜΑ 18ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Ιωάννη Τάκη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1170

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  διενέργειας  ανοιχτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την
«Προμήθεια  γραφικής  ύλης  για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  της  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 184.500,00 € με Φ.Π.Α..
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 1171

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για προμήθεια γραφικής ύλης της
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της σύμβασης για την προμήθεια γραφικής ύλης
της Π.Ε. Φθιώτιδας από 26-9-2013 μέχρι 25-11-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1172

ΘΕΜΑ 21ο: Διορισμός  δικηγόρου για  εκδίκαση αίτησης  ακυρώσεως ενώπιον  του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Π.Ε. Βοιωτίας).
Περίληψη απόφασης:
Έκρινε ομόφωνα ότι δεν απαιτείται διορισμός δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1173

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εργασιών  του  έργου:  «Βελτίωση
Επαρχιακού  δρόμου  Κονιάκου  –  Κάτω  Μουσουνίτσας»,  Π.Ε.  Φωκίδας,
προϋπολογισμού 95.000.00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
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Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-10-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1174

ΘΕΜΑ  23ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  της  Βιομηχανίας
Μεταλλικών Κατασκευών και Επιψευδαργυρώσεων (ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε.) ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Π.Ε. Βοιωτίας).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Κωνσταντίνο Βόλη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1175

ΘΕΜΑ 24ο:  Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμού
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 την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1176

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση
Εξωτερικού Υδραγωγείου Μαλεσίνας», προϋπολογισμού  1.391.730,04€ με Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1177

ΘΕΜΑ 26ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Πέτρου Πρασσά
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας). 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Στέργιο Λυμπερδόπουλο.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1178

ΘΕΜΑ  27ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  του  Αριστείδη
Τσουρέλη ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Π.Ε. Βοιωτίας). 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Στέργιο Λυμπερδόπουλο.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1179

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Κατασκευή  τοιχίου
αντιστήριξης  στο  Δ.Δ.  Μαρμάρων  του  Δήμου  Μακρακώμης»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 75.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 29-11-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1180
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση τμήματος
δρόμου  στο  Τ.Κ.  Καινούργιου»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού  90.000,00  € 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 1181

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1182

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση  δαπάνης  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1183

ΘΕΜΑ  32ο:  Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1184

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1185

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση επαρχιακού
δρόμου Καστανιά - Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 350.000,00€. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-12-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1186

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών  στον  οδικό  άξονα  Μπαγασάκι  –  Φιδάκια  -  Αγία  Βλαχέρνα»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
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Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  του  έργου  στην  εργοληπτική  επιχείρηση  :
«ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1187

ΘΕΜΑ 36ο: Διορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Λιβαδειάς.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Ηρακλή Τσάγκα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1188

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1189

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 1190

ΘΕΜΑ  39ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  άσκηση  ενδίκου  βοηθήματος  σε  υπόθεση
λύσης της Ανώνυμης Εταιρείας «Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Α.Τ.Ε.» ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας (Π.Ε. Φθιώτιδας).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1191

ΘΕΜΑ  40ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  άσκηση  ενδίκου  βοηθήματος  σε  υπόθεση
λύσης Ανωνύμων Εταιρειών ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας (Π.Ε.
Φθιώτιδας).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1192

ΘΕΜΑ  41ο: Έγκριση  διακήρυξης  και  λοιπών  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου:
«Αποκατάσταση  οδοστρώματος  τμημάτων  της  Ε.Ο.  27»,  Π.Ε.  Φωκίδας,
προϋπολογισμού 300.000,00 € 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.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1193

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Κατασκευή  τοίχου
αντιστήριξης  στον  επαρχιακό  δρόμο  εντός  Δ.Δ.  Πενταγιούς»,  Π.Ε.  Φωκίδας,
προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 20-11-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1194

ΘΕΜΑ  43ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  της  μελέτης:  «Μελέτη  κόμβου
Ξηριώτισσας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας της μελέτης μέχρι 20-12-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1195

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς  Ελλάδας στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών  –  Assembly of
European Regions  (AER). 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών  –
Assembly of European Regions  (AER). 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1196

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη Διάσκεψη των Απομακρυσμένων Παράκτιων Περιφερειών
της Ευρώπης – Conference of Peripheral maritime Regions of Europe (CPMR).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας στη  Διάσκεψη των Απομακρυσμένων Παράκτιων
Περιφερειών της Ευρώπης –  Conference of Peripheral maritime Regions of Europe
(CPMR).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1197

ΘΕΜΑ  46ο: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  του  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  το  πρακτικό  της  επιτροπής διαγωνισμού για  την  παραπάνω
προμήθεια και τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης
των οικονομικών προσφορών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1198
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ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση του 3ου Συγκριτικού πίνακα εργασιών και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
της  μελέτης:  «Μελέτη  ακτομηχανικής  προστασίας  ακτών  Παρνασσίδας»,  Π.Ε.
Φωκίδας. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 3ο Σ.Π. και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της άνω μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1199

ΘΕΜΑ 48ο: Διορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί θέματος της Π.Ε.
Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1200

ΘΕΜΑ 49ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος κατά της  υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 1798/21-06-
2013 
απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την μη άσκηση ενδίκου βοηθήματος  κατά της υπ. αριθ. πρωτ.
οικ.  1798/21-06-2013  απόφασης  του  Ειδικού  Γραμματέα  Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1201

ΘΕΜΑ  50ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1202

ΘΕΜΑ  51ο: Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεσης  πίστωσης  σε  εκτέλεση  δικαστικής
απόφασης, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1203

ΘΕΜΑ  52ο: Άσκηση  αιτήσεως  αναιρέσεως  της  υπ.  αριθ.  46/2013  απόφασης  του
Εφετείου Ευβοίας. Διορισμός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα :
1) να ασκηθεί στον Άρειο Πάγο, αίτηση αναιρέσεως της υπ. αριθ. 46/2013 απόφασης
του Εφετείου Ευβοίας,
2) τον διορισμό  δικηγόρου, κ. Ευθύμιο Καραΐσκο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1204
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ΘΕΜΑ  53ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» στο Εφετείο Λαμίας [Μεταβατική Εδρα Λιβαδειάς].
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Ευθύμιο Καραΐσκο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1205

ΘΕΜΑ  54ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  υπεράσπιση  της Λάσπη  –  Καραχάλιου
Βασιλικής ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Λιβαδειάς.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Ηρακλή Τσάγκα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1206

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου:  «Συντήρηση  Ο.Α.  2013»,  χρήσης  2013,  Π.Ε.  Βοιωτίας,  προϋπολογισμού
1.400.000,00 € 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 1207

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση Τεχνικών
Έργων  στο  χείμαρρο  Σκίτσα»,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμού  370.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-10-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1208

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου: «Συντήρηση Οδικών Αξόνων», χρήσης 2013, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού
190.000,00 € 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 1209

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου: «Ολοκλήρωση αρδευτικού Τσουκαλάδων», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού
30.160,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
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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 1210

ΘΕΜΑ  59ο: Έγκριση  των  όρων  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  του  έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ραπτόπουλο - Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € 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 1211

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση
ρέματος οικισμού Τοπολιάνων», Π.Ε. Ευρυτανίας,  προϋπολογισμού 40.000,00 € 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 1212

ΘΕΜΑ  61ο: Έγκριση  των  όρων  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  του  έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Λημέρι - Γρανίτσα - Λιθοχώρι»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € 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 1213

ΘΕΜΑ  62ο:  Διορισμός  δικηγόρων  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Π.Ε. Φωκίδας).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τον  διορισμό  δικηγόρων,  1)  κ.  Νικόλαο  Εμμανουήλ,  2)  κ.
Δημήτριο Μανανά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1214

ΘΕΜΑ  63ο: 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 1215
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ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Υπογειοποίηση δικτύου
ΟΤΕ στο πεζοδρόμιο του δημοτικού σχολείου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1216

ΘΕΜΑ  65ο: Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Παραλαβής  Ενδιάμεσης  Έκθεσης -  Α
Παραδοτέο,  στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και  του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο:
«Παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε περιοχές
με  υδατοκαλλιεργητική  δραστηριότητα  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»,
προϋπολογισμού 73.800,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  πληρωμή  ποσού  21.840,00  €  με  Φ.Π.Α.  που  αφορά  την
παραλαβή  της  ενδιάμεσης  έκθεσης  –  Α’  παραδοτέο  του  ανωτέρου  ερευνητικού
προγράμματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1217

ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και διάθεση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1218

ΘΕΜΑ  67ο: Έγκριση  πρακτικού  1  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και
Προσφυγών 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 αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1219

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τις  μετακινήσεις  της  Αντιπερειφερειάρχη  Φωκίδας  και  του
Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1220
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ

            Γεώργιος Μουλκιώτης
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