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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις  7 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:30 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. 1839/4-11-2013 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν
αριθμό απόφασης  από 1277 έως 1334,  έτους 2013:

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  30/24-10-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1277

ΘΕΜΑ  2ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θήβας.
Το θέμα αποσύρεται.

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη αιτήσεως αναιρέσεως της υπ’ αριθμ. 1587/2013 αποφάσεως
του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
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Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1278

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 923/29-7-2013 απόφασης
της  Οικονομικής  Επιτροπής σχετικά  με  τον διαγωνισμό  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.
(εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου
στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1279

ΘΕΜΑ  5ο:  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. (εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε  ομόφωνα η  αναβολή του θέματος,  για κατάθεση υπομνημάτων από
κάθε ενδιαφερόμενο και  επανεξέτασή του μετά από γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1280

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  1ης Συμπληρωματικής σύμβασης που περιλαμβάνεται στον  4ο

Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών του  έργου:  «Ανέγερση  Γενικού  Λυκείου
Δροσιάς», Π.Ε. Εύβοιας (εξ΄αναβολής). 
Δεν εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1281

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής – αίτησης ακύρωσης στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, (Π.Ε. Βοιωτίας).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1282

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Οδός Προκόπι –
Πήλι  Φυτοτεχνικές  εργασίες»,  Π.Ε.  Εύβοιας,  προϋπολογισμού  96.500,00  €
(εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1283

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  δαπανών  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων  της  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1284
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ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  του  έργου:  «Κατασκευή  Ε.Ο.
Άμφισσας – Λιδωρικίου (από Αγία Ευθυμία έως διασταύρωση νέων φυλακών)».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1285

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση 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.  Ευβοίας  και  των
Δ/νσεων  Α/θμιας  και  Β/θμιας  εκπαίδευσης  του  νομού,  έτους  2013»,
προϋπολογισμού 40.000,00 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1286

ΘΕΜΑ  12ο:  Έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 50.000,00 €
με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1287

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  του  έργου:  «Οδός  Αγδίνες  –
Παπάδες», Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε  ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1288

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού
δρόμου προς Διχώρι», Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1289

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση  πρακτικών  αξιολόγησης  και  ανάθεση  της  μελέτης:
«Ολοκλήρωση μελετών (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ) από την χ.θ.
3+200  έως  πέρας  έργου:  ‘’ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ  ΛΟΥΤΡΩΝ  ΑΙΔΗΨΟΥ Ν.Α.  Εύβοιας’’»,
προϋπολογισμού 36.900,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1290

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή οδού από
διασταύρωση Ε.Ο. Στενή – Στρόπωνες προς Μετόχι – Μετόχι (χ.θ. 10+000 έως χ.θ.
16+000), Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1291
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ΘΕΜΑ  17ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση της  μελέτης: «Βελτίωση  οδού
Αμφίκλεια – Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1292

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση 3ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του
έργου:  «Τεχνική  μελέτη  για  την  επισκευή,  συντήρηση,  βελτίωση  των
εγκαταστάσεων,  κατασκευή  οικίσκων  και  δικτύου  πυρόσβεσης,  εξοπλισμός  στις
κατασκηνώσεις Α΄ και Β΄ Καμένων Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1293

ΘΕΜΑ  19ο:  Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης για  πληρωμή  του  διατροφικού
επιδόματος  νεφροπαθών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1294

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας του πρόχειρου διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου
της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 52.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1295

ΘΕΜΑ  21ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  του  ανοιχτού  διαγωνισμού  της
προμήθειας  α΄φάσης:  «Προμήθεια  συσκευασμένου  ψυχρού  ασφαλτομίγματος»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1296

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης  ανάθεσης  εργασιών υποστήριξης  υποσυστημάτων
των εφαρμογών του  Back Office (Οικονομικού - Τεχνικών Έργων – Διοίκησης) και
των Κάθετων Δράσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1297

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου:  «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα
στον  επαρχιακό  δρόμο  Καλαπόδι  –  Έξαρχος»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού
100.553,78 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1298
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ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση  δημοπράτησης  του  έργου:  «Βελτίωση  και  Ασφαλτόστρωση
Δρόμου Χρύσω – Άγιος Δημήτριος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 780.000,00 €
με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1299

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδού Αφράτι
– Πισσώνας», Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1300

ΘΕΜΑ  26ο:  Έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Ολοκλήρωση  εγκιβωτισμού  χειμάρρου  Χόλιανης  Δυτικής  Φραγκίστας»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1301

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Ανακατασκευή
αναβαθμού εντός της κοίτης του Γοργοπόταμου», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε  ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1302

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Κατασκευή  έργων
απορροής  όμβριων  υδάτων  στον  επαρχιακό  δρόμο  προς  Αγ.  Ι.  Θεολόγο
Θερμοπυλών», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1303

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή άμεσων
έργων  αντιμετώπισης  καταπτώσεων  –  κατολισθήσεων  επί  της  οδού  Στόμιο  –
διασταύρωση με ε.ο. Οξύλιθος – Πλατάνα (στην  περιοχή από χ.θ. 0+650 έως χ.θ.
1+000)», Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1304

ΘΕΜΑ  30ο:  Έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρέντη – Κρυονέρι – Παλαιοκατούνα»,
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1305

ΘΕΜΑ  31ο:  Έγκριση  του  2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Αποκατάσταση  ασφαλτικού  οδοστρώματος  επαρχιακού  δρόμου  σε  Λιλαία  –
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Πολύδροσο – Επτάλοφο», Π.Ε. Φωκίδας (με υπέρβαση κατά 6.286,61 € με Φ.Π.Α. του
ποσού της σύμβασης).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1306

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την
προμήθεια και  μεταφορά άλατος,  Π.Ε.  Βοιωτίας,  προϋπολογισμού 40.000,00 €  με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1307

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων,
σκάφους και μηχανημάτων έργου της  Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1308

ΘΕΜΑ  34ο:  Συμπλήρωση  της  υπ΄αριθμ.  1162/29/14-10-2013  απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Συμπληρώνει ομόφωνα την υπ΄αριθμ. 1162/29/14-10-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1309

ΘΕΜΑ  35ο:  Έγκριση  11ης Τροποποίησης  Προϋπολογισμού,  έτους  2013,  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1310

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου, έτους 2013, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος καθώς και των σχετικών πινάκων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.).
Ομόφωνα:
1. Έγιναν δεκτά τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης έως το Γ΄ Τριμήνο 2013
2. Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση για την μείωση του προϋπολογισμού της Π.Σ.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1311

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση  Πίνακα  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  (Ο.Π.Δ.),  που
αφορά  τον  Προϋπολογισμό  έτους  2014,  Πίνακα  έκδοσης  Χ.Ε.Π.  καθώς   και  του
Συνοπτικού   Πίνακα Τριετή Π/Υ 2014-2015-2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1312

ΘΕΜΑ  38ο:  Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις, ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
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Περίληψη απόφασης:
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1313

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών
του  έργου:  «Κατασκευή  γηπέδου  5x5  στο  Δ.Δ.  Ομβριακής»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας  (με
υπέρβαση κατά 4.545,65 € με Φ.Π.Α. του ποσού του συμφωνητικού).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1314

ΘΕΜΑ  40ο:  Έγκριση  για  κάλυψη  δεσμεύσεων  και  πληρωμή  δαπανών  από  τον
Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1315

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση διενέργειας ενός ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για
την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας»,
συνολικού προϋπολογισμού 612.540,00€ με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1316

ΘΕΜΑ  42ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  ενός
πιστοποιημένου οργάνου μέτρησης (μετρητής ροής)  – ελέγχου της παρεχόμενης
ποσότητας αερίων καυσίμων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων, στο πλαίσιο των
προβλεπόμενων περιοδικών ελέγχων Μέτρων και Σταθμών που διενεργεί η Δ/νση
Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας.  
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1317

ΘΕΜΑ 43ο: Εξέταση προδικαστικής προσφυγής - έγκριση πρακτικού της επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
για  την  προμήθεια  ειδών  γραφικής  ύλης  και  υλικών  εκτύπωσης,  Π.Ε.  Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 24.131,00 € με Φ.Π.Α..
Ομόφωνα:
1.  Εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών
του διαγωνισμού. 
2. Απορρίφθηκε η προδικαστική προσφυγή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1318

ΘΕΜΑ 44ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας.
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1319

ΘΕΜΑ  45ο: Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού  δημόσιου  διαγωνισμού  για  την
«Προμήθεια  και  μεταφορά  άλατος  (χύμα),  για  την  αντιμετώπιση  αναγκών  της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1320

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση κατανομής της αδιάθετης επιχορήγησης της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας, των ετών 2011 & 2012, στα πιστοποιημένα Προνοιακά Ιδρύματα
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1321

ΘΕΜΑ  47ο: Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1322

ΘΕΜΑ  48ο: Έγκριση  πρακτικών  της  αρμόδιας  επιτροπής  αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων  των  διαγωνισμών  και  των  διαδικασιών  διαπραγμάτευσης  της
Περιφερειακής  Ενότητας  Βοιωτίας  και  ανάθεση  νέων  δρομολογίων  μεταφοράς
μαθητών.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1323

ΘΕΜΑ  49ο: Έγκριση  δικαιολογητικών  και  εγγράφων  νομιμοποίησης  του
επιλεγέντος  αναδόχου  για  την  ανάθεση  εκπόνησης  της  μελέτης:
«Συμπληρωματικές μελέτες για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης Σέτα - Μανίκια»,
προϋπολογισμού  1.200.000,00  €,  σύμφωνα  με  τον  Ν.  3316/05  και  τις  Υπουργικές
Αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1324

ΘΕΜΑ 50ο: Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  1253/24-10-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Διορθώνει ομόφωνα την υπ΄αριθμ. 1253/24-10-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1325
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ΘΕΜΑ  51ο: Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την
ανάθεση  του  έργου  της  καθαριότητας  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1326

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανέγερση 24ου Δημοτικού
Σχολείου Χαλκίδας με Νηπιαγωγείο», Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1327

ΘΕΜΑ  53ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου:  «Ε.Ο.  Ν.
Μοναστήρι  -  Καρδίτσα,  τμήμα  Ν.  Μοναστήρι  –  όρια  Ν.  Καρδίτσας  -
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1328

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1329

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1330

ΘΕΜΑ  56ο:  Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1331

ΘΕΜΑ  57ο: Έγκριση  δαπάνης  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1332

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Λαμίας για την πραγματοποίηση εξετάσεων
«αδειοδότησης»  τεχνικών  και  μεταποιητικών  δραστηριοτήτων,  με  την  οποία
παρέχεται  το  δικαίωμα  σε  φυσικά  πρόσωπα  να  ασκούν  συγκεκριμένη
επαγγελματική δραστηριότητα.
Το θέμα αποσύρεται.
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ΘΕΜΑ 59ο:  Έγκριση μετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1333

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1334

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        Γεώργιος Μουλκιώτης
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