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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 9 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα 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. 2090/4-12-2013 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν
αριθμό απόφασης από 1474 έως, 1521 έτους 2013:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:  Έγκριση διάθεσης  πίστωσης για την πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για το έτος 2014.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1474

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:  Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.  1395/25-11-2013 απόφασης της
Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  έγκρισης  της
διενέργειας  ανοικτού  διεθνή  διαγωνισμού,  της  κατάρτισης  των  όρων  και  της
διακηρύξεως του  διαγωνισμού για  το έργο:  «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», για το έτος 2014.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1475

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο:  Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή
λογαριασμού έργου, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1476

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δαπάνης για κάλυψη των εκδηλώσεων των εορτών
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1477

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  του  επαναληπτικού
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..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1478

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  6ο: Έγκριση  τροποποίησης  δρομολογίου  μεταφοράς  μαθητών
Ειδικής Αγωγής της Π.Ε. Εύβοιας και ανάθεσή του.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1479

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος αιτήσεως ανακλήσεως στο VI
Τμήμα  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  κατά  της  υπ’  αριθ.425/2013  πράξης  του  Ε΄
Κλιμακίου του  Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1480

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμή προστίμου που
επιβλήθηκε  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Φθιώτιδας  από  το  Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1481

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  9ο: Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  1397/25-11-2013  απόφασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  περί  έγκρισης
κατάρτισης των όρων διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια άλατος  (χύμα)  για  την  περίοδο  2013-2014»,  Π.Ε.  Φωκίδας,
προϋπολογισμού 57.500,00 € πλέον Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1482



                                                  
ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικών  34/2-12-2013  και  35/4-12-2013,  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1483

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση δαπάνης  -  διάθεσης  πίστωσης  για  εξόφληση  λογαριασµών
έργων, από πιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1484

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  υποέργου:  «Αποκατάσταση
οδοποιίας στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου» του έργου: «Άμεση αποκατάσταση
ζημιών - συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2013».
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  ανοιχτού
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.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1485

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της  προκήρυξης,  των τευχών και  των όρων διεξαγωγής του
διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της  μελέτης  με  τίτλο:  «Στρατηγική  Μελέτη
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ)  ΣΧΟΟΑΠ  Δυστίων  και  ΣΧΟΟΑΠ
Καφηρέως», προϋπολογισμού 41.811,39 € με Φ.Π.Α., με εφαρμογή της διαδικασίας
του άρθρου 7 του Ν.3316/05.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1486

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο Δήμου Ερέτριας Νομού Εύβοιας» (σε υπέρβαση κατά 16.187,80 € με ΦΠΑ από
τη σύμβαση).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1487

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση  1ου Συγκριτικού  Πίνακα  της  μελέτης  «Γενικό  Πολεοδομικό
Σχέδιο Δήμου Ανθηδώνος Νομού Εύβοιας» (σε υπέρβαση κατά 15.776,65 € με ΦΠΑ
από τη σύμβαση).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1488



ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας  σε  πολιτιστική  εκδήλωση  που  διοργανώνει  το  Λύκειο  Ελληνίδων
Παράρτημα Θήβας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1489

ΘΕΜΑ 9ο: Συμπλήρωση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών, εξοπλισμού, εργασιών
και υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1490
ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση  πρακτικού  -  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  ανοιχτού
διαγωνισμού  προμήθειας  «Προμήθεια  Συσκευασμένου  Ψυχρού
Ασφαλτομίγματος»,  Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 30.000,00  € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1491

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Οδός  Βαρβαριάδα  -
Άγραφα Ν.Α. Ευρυτανίας»  προϋπολογισμού 12.000.000,00 € με ΦΠΑ.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1492

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Δρόμος Σαρκίνι –
Καταβόθρα – Ν.Α. Ευρυτανίας» (σε υπέρβαση κατά 58.217,27 € από τη σύμβαση).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1493

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  του  πρόχειρου  μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων
της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1494

ΘΕΜΑ  14ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  του  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 1495

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1496



ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Οδός  Καστανιά  –
Πρόδρομος Ρόσκια – Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1497

ΘΕΜΑ  17ο:  Έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  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.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1498

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου:
«Κατασκευή  κρασπέδων  οδικού  άξονα  Βραγγιανά  –  Έλατος  –  Όρια  Νομού
Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1499

ΘΕΜΑ  19ο:  Έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  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..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1500

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  του  πρόχειρου  επαναληπτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων
του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προϋπολογισμού 52.000,00 € με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1501

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα
– Στύρα (Χ.Θ. 0+000 εώς Χ.Θ. 16+499,33) - (Συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1502

ΘΕΜΑ  22ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  την  νομική  υποστήριξη  του  Διευθυντή
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1503

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην διοργάνωση του 9ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ VOLLEY- BALL.



Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1504

ΘΕΜΑ 24ο:  Λήψη  απόφασης περί  ανάκλησης  ή  μη  της  υπ΄αριθμ.  1281/7-11-2013
απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  επί
αιτήματος έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης που περιλαμβάνεται στον
4ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών του  έργου:  «Ανέγερση  Γενικού  Λυκείου
Δροσιάς, Π.Ε. Εύβοιας
Ομόφωνα απέρριψε την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1505

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου:
«Λειτουργία ανοικτού κολυμβητηρίου του ΤΕΙ».
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση μίσθωσης, χωρίς διαγωνισμό, ιδιωτικών μηχανημάτων για την
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες με αυτεπιστασία από την Δ/νση
Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Φθιώτιδας  και  καθορισμός  ωριαίας
αποζημίωσης αυτών.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1506

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης που αφορά την προγραμματική σύμβαση του έργου:
«Άμεσες  εργασίες  υποστήριξης  παλαιού  γεφυριού  επί  του  Βοιωτικού  Κηφισού»,
προϋπολογισμού  43.000,00 ΕΥΡΩ  με  Φ.Π.Α.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1507

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  την   προμήθεια  ειδών
πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1508

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  δύο  (2)
συσκευών φαξ για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1509

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1510

ΘΕΜΑ  31ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» (Π.Ε. Φωκίδας, εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1511

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1512

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση  δαπανών  -  διάθεση  πιστώσεων  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις  ή  παροχή  υπηρεσιών  και  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1513

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού
για τη μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014 της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και ανάθεση νέων δρομολογίων.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1514

ΘΕΜΑ  35ο:  Έγκριση  δαπάνης  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό  για  αγορές,
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1515

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  πλήν  της  δαπάνης  με  α/α  11,  όπως  αναγράφεται  στην
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1516

ΘΕΜΑ  37ο:  Έγκριση  δαπανών  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η με α/α 1, όπως αναγράφεται στην εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1517

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.



Εγκρίθηκε ομόφωνα πλην της δαπάνης με α/α 3, όπως αναγράφεται στην εισήγηση
της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1518

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, για το οικ. έτος 2014, Π.Ε. Εύβοιας.
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την   ανάθεση του έργου της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων
των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1519

ΘΕΜΑ  41ο: Διόρθωση  της  υπ’αριθμ.  1416/25-11-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης -  διάθεσης
πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού έργου, από πιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε.
Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1520

ΘΕΜΑ 42ο:  Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1521

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ


