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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 09:30 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.  1885/12-11-2013  πρόσκλησης  του
Προέδρου  αυτής,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  σε  όλα  τα  μέλη  της,  συζήτησε  τα
παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 1336 έως 1371,  έτους 2013:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο: Έγκριση  έκδοσης  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1336

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού
για  την  «Προμήθεια  μηχανολογικού  εξοπλισμού  και  μηχανοργάνωσης  στο
Δημόσιο ΚΤΕΟ της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 57.933,00 €, με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1337

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1338

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Συμπλήρωση της 11ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού,
έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1339

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  31/7-11-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1340

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την συντήρηση - αναγόμωση
πυροσβεστήρων  των  δημόσιων κτιρίων της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας.  στην
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1341

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Βοιωτίας  στην
πολιτιστική   εκδήλωση – ημερίδα που διοργανώνει  η  μη κερδοσκοπική εταιρεία
«Αθλητισμός Χωρίς Αναβολικά».
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1342

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση  των  όρων  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  του  έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στο τμήμα του οδικού δικτύου Φουρνά – Κλειστός – Όρια
Νομού Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1343

ΘΕΜΑ 5ο:  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 442/25-04-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί  έγκρισης δαπάνης -  διάθεσης
πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση
Αθλητικού  Προγράμματος  σε  συνδιοργάνωση  με  τη  συνεργασία  αθλητικού
συλλόγου, φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με εκδηλώσεις υπερτοπικής
σημασίας στην πόλη της Λαμίας, με θέμα: «Ελάτε να τρέξουμε, να βαδίσουμε και να
γνωρίσουμε τη Λαμία».
Το θέμα αποσύρθηκε
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών 4 και 5 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής
του  έργου  με  τίτλο:  «Καταπολέμηση  κουνουπιών  στην  Περιφέρεια  Στερεάς
Ελλάδας για το έτος 2013».
Εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1344

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  δαπάνης για την εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη
ανάδειξης Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών Μνημείων Νομού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1345

ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπ΄ αριθμ. 345/2011 και 57/2013
αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η μη άσκηση ενδίκων μέσων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1346

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  κατάρτισης  των  όρων  διακήρυξης  πρόχειρου  μειοδοτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού
έτους 2014», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 35.000,00 € πλέον Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1347

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση πρακτικού –  κατακύρωση αποτελέσματος  της δημοπρασίας
του  έργου:  «Βελτίωση  ελιγμού  στην  επαρχιακή  οδό  Κολάκα  προς  Παύλο»,  Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1348

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  χορήγησης  1ης παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας  της
μελέτης: «Μελέτη επέκτασης προβλήτας στο Λιμάνι Αρκίτσας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1349

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Ανέγερση  Δημοτικού
Σχολείου και 2/Θ Νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1350

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευσης  πίστωσης  για  (2)  θέσεις  πρακτικής
άσκησης των μαθητών του ΟΑΕΔ για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1351

3



ΘΕΜΑ  14ο:  Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις, ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1352

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε.  Εύβοιας για το έτος
2014», συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1353

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του
έργου: «Συντήρηση Οδικών Αξόνων», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 190.000,00 €
με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1354

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του
έργου:  «Συντήρηση  Ο.Α.  (2013)»,  χρήσης  2013,  Π.Ε.  Βοιωτίας,  προϋπολογισμού
1.400.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1355

ΘΕΜΑ  18ο: Λήψη  απόφασης  επί  του  διαβιβασθέντος  πρακτικού  της  αρμόδιας
επιτροπής  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  των  διαγωνισμών  και  των
διαδικασιών  διαπραγμάτευσης,  στα  πλαίσια  της  ανάδειξης  προμηθευτή  υγρών
καυσίμων για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα τα Οινόφυτα, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1356

ΘΕΜΑ  19ο:  Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  1323/7-11-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί  ανάθεσης νέων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Βοιωτίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1357

ΘΕΜΑ  20ο: Λήψη  απόφασης  επί  του  διαβιβασθέντος  πρακτικού  της  αρμόδιας
επιτροπής  αξιολόγησης  των  οικονομικών  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στα
πλαίσια της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ζωοτροφών για την ενίσχυση
των πληγέντων κτηνοτρόφων στην Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1358
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ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση  ανάθεσης  της  μελέτης  «Γεωτεχνική  έρευνα  & μελέτη  οδού
Ιστιαίας – Βουτά – παράκαμψης Βουτά», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμημένης
αμοιβής 36.900,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 10 παρ. 2.στ.
του ν. 3316/05 και του ν.3481/06.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1359

ΘΕΜΑ  22ο: 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 1360

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση  έκδοσης  Χρηματικού  Εντάλματος  Προπληρωμής,  Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1361

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1362

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1363

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση  δαπάνης  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1364

ΘΕΜΑ  27ο:  Ανάκληση της  υπ΄αριθμ.  1320/7-11-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  –  έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου
μειοδοτικού 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 1365
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ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια τριών (3)
Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  (Η/Υ),  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1366

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση  αντικατάστασης,  λόγω  συνταξιοδότησης,  μέλους  της
Επιτροπής  Παραλαβής υλικών,  εξοπλισμού,  εργασιών  και  υπηρεσιών  για  τις
ανάγκες  των  υπηρεσιών  της  Δ/νσης  Κτηνιατρικής  της  Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1367

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση  δαπάνης  για  διαφημιστική  προβολή  της  συμμετοχής  της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τουριστική  έκθεση  “Philoxenia  2013”  στη
Θεσσαλονίκη.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1368

ΘΕΜΑ  31ο:  Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1369

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1370

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1371

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
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	ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών 4 και 5 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2013».

