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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα
9:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
2/2013  (αρ.πρ.1/6-1-2013)  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Περιφέρειας
Στερεάς  Ελλάδας,  υπό  την  Προεδρία  του  Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής
Ενότητας  Βοιωτίας  Γεωργίου  Μουλκιώτη,  ο  οποίος  ορίσθηκε  με  την  υπ’  αριθ.
110641/2650/1-10-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος (ΑΔΑ ΒΛΛ47ΛΗ-ΡΜΩ)
και δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 1755/21-10-2013 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν
αριθμό απόφασης  από 1222  έως,  1275 έτους 2013:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο:  Έγκριση  της  προκήρυξης  και  των  όρων  διεξαγωγής  του
διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης της Π.Ε.Ο.
Θήβας – Λιβαδειάς, από το πέρας της Παράκαμψης Αλιάρτου (Χ.Θ.24+414) έως την
διασταύρωση  προς  Άγιο  Γεώργιο,  με  παράκαμψη  της  Αγίας  Παρασκευής»  με
εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 3316/05.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την προκήρυξη και τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού με
ανοιχτή  διαδικασία  του  άρθρου  7  του  ν.  3316/05,  για  την  επιλογή  αναδόχου
εκπόνησης της άνω μελέτης. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1222
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Νικόλαο Εμμανουήλ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1223

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο:  Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  1214/14-10-2013  απόφασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  διορισμού
δικηγόρου στην Π.Ε. Φωκίδας.
 Περίληψη απόφασης:
Διορθώνει ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 1214/14-10-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1224

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  στέγαση  και
διατροφή σεισμοπλήκτων της περιοχής Ρεγγινίου Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1225

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο: Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  866/18-7-2013  απόφασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής  περί  έγκρισης  δαπάνης  &  δημοπράτησης  του  έργου:
«Βελτίωση  δρόμου  στον  Άγιο  Κωνσταντίνο»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού
30.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Διορθώνει ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 866/18-7-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1226

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Στέργιο Λυμπερδόπουλο.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1227

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  29/14-10-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 29/14-10-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1228

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση  δαπανών,  κατόπιν  αιτήματος  δικηγόρου  της  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας Ελένης Θαλασσινού.
Περίληψη απόφασης:
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Ενέκρινε  ομόφωνα  τις δαπάνες για εισφορές της δικηγόρου Ελένης Θαλασσινού
στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1229

ΘΕΜΑ  3ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας (εξ΄αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Ευθύμιο Καραΐσκο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1230

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση  δαπανών  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων  της  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1231

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανοργάνωσης στο Δημόσιο ΚΤΕΟ
της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 57.993,00 €, με Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  της  ανωτέρω
προμήθειας και τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης
της  οικονομικής  προσφοράς  με  την  μοναδική  συμμετέχουσα  εταιρεία  «ΑΦΟΙ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ  Ο.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1232

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τευχών προφορικής δημοπράτησης και διακήρυξης του έργου:
«Καθαρισμός χείμαρρου Σεργούλας – Πλατανιά», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού
22.500,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την δημοπράτηση του έργου  με προφορική δημοπρασία,  την
διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την δαπάνη για την εκτέλεση του
έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1233

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τευχών προφορικής δημοπράτησης και διακήρυξης του έργου:
«Καθαρισμός  χείμαρρου  Σωρροί  Τριζονίων»,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμός
23.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την δημοπράτηση του έργου  με προφορική δημοπρασία,  την
διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την δαπάνη για την εκτέλεση του
έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1234
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης του έργου:  «Διατήρηση
και  ανάδειξη  γέφυρας  στον  χείμαρρο  Σκίτσας»,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμού
205.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  δημοπράτηση  του  έργου  με  ανοικτή  δημοπρασία,  την
διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την δαπάνη για την εκτέλεση του
έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1235

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  τευχών  ανοιχτής  δημοπράτησης  και  διακήρυξης  του  έργου:
«Βελτίωση  και  σήμανση  μονοπατιών  στην  περιοχή  της  νήσου  Τριζονίων»,  Π.Ε.
Φωκίδας, προϋπολογισμού 36.000,00 με Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  δημοπράτηση  του  έργου  με  ανοικτή  δημοπρασία,  την
διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την δαπάνη για την εκτέλεση του
έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1236

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ε.Ο. Θήβα – Λιβαδειά από
Χ.Θ. 9+000 έως Χ.Θ. 11+600».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-11-2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1237

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ε.Ο.
Θήβα – Λιβαδειά από Χ.Θ. 9+000 έως Χ.Θ. 11+600».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1238

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιμορφωτικά σεμινάρια ελεγκτών Κ.Τ.Ε.Ο.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1239

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση  αποτελέσματος  της  προφορικής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός  κόμβου  Αγίου  Σπυρίδωνα»,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμού
33.500,00 €.
Περίληψη απόφασης:
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Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση : «ΞΗΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Τ.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1240

ΘΕΜΑ  14ο:  Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  της  μελέτης:  «Μελέτη  κατασκευής
αρδευτικού  δικτύου  στην  κτηματική  περιφέρεια  Ηράκλειας»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,
προεκτιμώμενης αμοιβής 134.899,02 €, χωρίς Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 17 – 06 – 2014.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1241

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης
στην κτηματική περιοχή Τ.Κ. Πλατυστόμου, Δήμου Μακρακώμης», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  δημοπράτηση  του  έργου  με  ανοικτή  δημοπρασία,  την
διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την δαπάνη για την εκτέλεση του
έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1242

ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  της  1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης  της  μελέτης:  «Μελέτη  ανάδειξης  –  ανάπλασης  ιστορικών  –
αρχαιολογικών χώρων του νομού», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  της  1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης της άνω μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1243

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Κατασκευή
πεζοδρομίων στο Τ.Κ. Ροδίτσας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Το θέμα αποσύρεται.

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης,  στα  πλαίσια  του
προγράμματος «Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον
Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας», με κωδικό
LIFE NAT/GR/1014.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1244
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ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Βελτίωση  συνδετήριου  δρόμου  Πολύδροσου  –  Χ.Κ.  Παρνασσού  Γ΄  φάση»,  Π.Ε.
Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1245

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή
ασφαλτικού  οδοστρώματος  επαρχιακής  οδού  Νο3  (Ερατεινή)»,  Π.Ε.  Φωκίδας,
προϋπολογισμού 94.000,00 € με Φ.Π.Α.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  του  έργου  στην  εργοληπτική  επιχείρηση  :
«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1246

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση  ανάθεσης  εργασιών  υποστήριξης  υποσυστημάτων  των
εφαρμογών του Back Office (Οικονομικού - Τεχνικών Έργων – Διοίκησης) και των
Κάθετων Δράσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Το θέμα αποσύρεται.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων για το έτος 2014, Π.Ε.
Φωκίδας.
 Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για το έτος 2014, της
Π.Ε. Φωκίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1247

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Αποκατάσταση
κατολισθητικού φαινομένου στο δρόμο Αγ. Χαράλαμπου», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1248

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας» της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1249

ΘΕΜΑ  25ο: Παροχή  εξουσιοδότησης  στον  Οργανισμό  Απασχόλησης  Εργατικού
Δυναμικού της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας για ανάδειξη χορηγητών προμήθειας
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πετρελαιοειδών  από  το  ελευθέριο  εμπόριο  προς  κάλυψη  των  αναγκών  του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καρπενησίου, για το έτος 2013-2014, σύμφωνα με την
υπ΄  αρ. 2361/48/08-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. Οργανισμού.
Περίληψη απόφασης:
Το θέμα αποσύρεται και αναπέμπεται στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση των
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,
σχολικού έτους 2013-2014».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία :
1) τα πρακτικά της επιτροπής διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού για τη μεταφορά
μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
2) την ανάθεση των δρομολογίων, όπως αυτά αναγράφονται στην εισήγηση της
Υπηρεσίας και
3)  την  επανάληψη  της  διαπραγμάτευσης  για  τα  δρομολόγια  που  δεν
κατακυρώθηκαν, λόγω μη υποβολής προσφορών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1250

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης δαπανών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1251

ΘΕΜΑ  28ο: 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 1252

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση  για  κάλυψη  δεσμεύσεων  και  πληρωμή  δαπανών  από  τον
Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1253

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια εκτυπωτών,
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
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Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1254

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην έκθεση “Philoxenia 2013”, στη Θεσσαλονίκη.                             
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1255

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση τευχών ανοιχτής δημοπράτησης  και  διακήρυξης του έργου:
«Σήμανση  μνημείων  στις  περιοχές  Γαλαξιδίου,  Αγίας  Ευθυμίας,  Τολοφώνας,
Δεσφίνας, Γλυφάδας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 53.078,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  δημοπράτηση  του  έργου  με  ανοικτή  δημοπρασία,  την
διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την δαπάνη για την εκτέλεση του
έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1256

ΘΕΜΑ 33ο:  Διορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί θέματος της Π.Ε.
Βοιωτίας (εξ΄αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό δικηγόρου, κ. Καλομοίρη Μαρίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1257

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση  του  2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Αντικατάσταση αντλιοστασίων έργων Βίστριζας» , προϋπολογισμού 150.000,00 €,
με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1258

ΘΕΜΑ 35ο: Συμπλήρωση της 10ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού, έτους 2013,
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την 10η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού, έτους 2013,
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1259

ΘΕΜΑ 36ο: 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 1260
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ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1261

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση  δαπάνης  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1262

ΘΕΜΑ  39ο:  Διόρθωση της  υπ΄αριθμ.  1060/4-9-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  περί  έγκρισης  έκδοσης  Χρηματικού  Εντάλματος  Προπληρωμής,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Διορθώνει ομόφωνα την υπ΄αριθμ. 1060/4-9-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1263

ΘΕΜΑ 40ο: 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 1264

ΘΕΜΑ 41ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1265

ΘΕΜΑ 42ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1266

ΘΕΜΑ  43ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  για  την  υλοποίηση  του  έργου:
«Παρακολούθηση  δυνητικώς  Τοξικών  Μικροφυκών  στις  Ζώνες  Παραγωγής  και
Aλιείας Δίθυρων Μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας & Φθιώτιδας».  
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1267
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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 1268

ΘΕΜΑ  45ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  την  συνδιοργάνωση
σεμιναρίου γευσιγνωσίας ελαιολάδου.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1269

ΘΕΜΑ  46ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  την  συνδιοργάνωση
συνεδρίου της Επιστημονικής Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Βιολογίας και
Βιοπληροφορικής.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1270

ΘΕΜΑ  47ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  την  συνδιοργάνωση
εκδήλωσης αφιερωμένης στα 91 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή – το
μεγάλο διωγμό και την Μικρασιατική μνήμη.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1271

ΘΕΜΑ  48ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  την  υλοποίηση  της
εργασίας:  «Δράσεις Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1272

ΘΕΜΑ 49ο: 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 1273

ΘΕΜΑ  50ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της  εργασίας  (παροχή  υπηρεσίας):  «Άρση
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Κατολισθητικής  επικινδυνότητας  στην  περιοχή  Τιθορέας  Δήμου  Αμφίκλειας  –
Ελάτειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  του  έργου  στην  εργοληπτική  επιχείρηση  :
«ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1274

ΘΕΜΑ  51ο:  Αντικατάσταση  ορισμένου  μέλους  της  Επιτροπής   Αξιολόγησης
Ενστάσεων  και  Προσφυγών  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.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  την  ανασυγκρότηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης
Ενστάσεων  και  Προσφυγών  του  παραπάνω  έργου  και  την  αντικατάσταση
ορισμένων μελών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1275

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        Γεώργιος Μουλκιώτης
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