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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 37ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα
08:45 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.  2189/16-12-2013  (ορθή  επανάληψη  17-12-2013)
πρόσκλησης  του  Προέδρου  αυτής,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  σε  όλα  τα  μέλη  της,
συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από  1523 έως, 1580
έτους 2013:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.
Εύβοιας και ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων
χωρικής αρμοδιότητας Δήμων Ερέτριας –  Καρύστου και  Σκύρου,  για το σχολικό
έτος 2013-2014.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1523
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:  Συμπλήρωση της υπ΄  αριθμ.  1481/9-12-2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης διάθεσης
πίστωσης για την πληρωμή προστίμου, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1524

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο:  Συμπλήρωση της 12ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού,
έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1525

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  36/9-12-2013  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1526

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της
μελέτης  «Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα δρόμου Αγίου Κων/νου – Ζέλι (Τμήμα
Αγ. Κων/νος – Άγναντη )», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 380.000,00 € με
Φ.Π.Α. (εξ ‘ αναβολής).
Ομόφωνα:
α) δεν εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού,  
β) έγινε δεκτή η γνωμοδότηση του  Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος επί της ορθότητας του τρόπου αξιολόγησης των υποψηφίων αναδόχων και
γ) αναπέμφθηκε ο διαγωνισμός στην αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1527

ΘΕΜΑ  3ο: Άσκηση  αιτήσεως  αναιρέσεως  της  υπ.αριθ.180/2011  αποφάσεως  του
Εφετείου Λαμίας. Διορισμός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1528

ΘΕΜΑ 4ο:  Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως της  υπ. αριθ. 179/2011 αποφάσεως του
Εφετείου Λαμίας. Διορισμός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1529

ΘΕΜΑ  5ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας», στον Άρειο Πάγο.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1530
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του
διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και
τμημάτων ένταξης της Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1531

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση  πρακτικού  της  αρμόδιας  επιτροπής  αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.
Εύβοιας  και  ανάθεση  δύο  νέων  δρομολογίων  μεταφοράς  μαθητών  του  ΕΠΑΛ
Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014.
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση  πρακτικού  της  αρμόδιας  επιτροπής  αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.
Εύβοιας και ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων
χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Κύμης Αλιβερίου, για το σχολικό έτος 2013 – 2014.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1532

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Λημέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1533

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου:  «Γήπεδο Αγ.  Λουκά
Δήμου Ταμυνέων (χλοοτάπητας και αποπεράτωση αποδυτηρίων)», Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1534

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών - δέσμευση πιστώσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1535

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου:
«Κατασκευή  τοίχου  αντιστήριξης  και  εργασίες  υποθεμελίωσης  γέφυρας  δρόμου
προς Κλαυσίο», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1536

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας του πρόχειρου διαγωνισμού
για την «Προμήθεια άλατος (χύμα) περιόδου 2014», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού
57.500,00 € πλέον Φ.Π.Α..
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1537

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
του  έργου:  «Άρση  καταπτώσεων  -  αποκατάσταση  βλαβών  τεχνικών  και
ασφαλτόστρωση δρόμου Διπόταμα – Χελιδόνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
950.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1538

ΘΕΜΑ 15ο: 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 τεσσάρων νέων δρομολογίων
(εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1539

ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση  παράτασης  της  σύμβασης  «Μεταφορά  αντικειμένων  –
Ταχυμεταφορές» της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1540

ΘΕΜΑ  17ο:  Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  του  πρόχειρου  επαναληπτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων
του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 52.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε  ομόφωνα η  αναβολή  του  θέματος,  προκειμένου  να  παρασχεθεί  η
γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, στην οποία και παραπέμπεται.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1541

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού περί καταβολής αποζημίωσης για
υλικές ζημιές σε Ι.Χ. αυτοκίνητο από πτώση βράχου στη θέση ‘’Δερβένι’’, επί της
Ε.Ο. Χαλκίδας- Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο εξώδικος συμβιβασμός.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1542

ΘΕΜΑ  19ο:  Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  του  έργου:  «Αντικατάσταση
εξωτερικού υδραγωγείου Μαλεσίνας».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1543

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση  πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαπραγμάτευσης  του
επαναληπτικού  διαγωνισμού  για  τη  μεταφορά  μαθητών της  Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας και ανάθεση δύο νέων δρομολογίων.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1544

ΘΕΜΑ  21ο:  Έγκριση  α)  1ου Συγκριτικού  Πίνακα  και  1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης,  β)  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  και  γ)  της  δαπάνης  για  την
εκτέλεση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης:  «Μελέτη επέκτασης
αλιευτικού  καταφυγίου  Γλύφας»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προεκτιμώμενης  αμοιβής
70.000,00 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1545

ΘΕΜΑ  22ο:  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 1546

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση δαπάνης  -  δέσμευση πίστωσης για  την  έκδοση εγγυητικών
επιστολών για συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο πρόγραμμα ‘’LEADER’’.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1547

ΘΕΜΑ  24ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  ανάθεση  της
μελέτης  του  έργου:  «Μελέτη  κατασκευής  υπόγειου  αρδευτικού  δικτύου  στην
κτηματική  περιφέρεια  Λιανοκλαδίου»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προεκτιμώμενης  αμοιβής
303.736,16 € χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1548

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας  στην  “25η AGROTICA Διεθνή  Έκθεση  Γεωργικών  Μηχανημάτων
Εξοπλισμού και Εφοδίων Θεσσαλονίκης”.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1549

ΘΕΜΑ  26ο:  Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  1313/7-11-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης δαπανών – δέσμευση πίστωσης για αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις, ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1550

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ε.Ο. Θήβα – Λιβαδειά
από χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 11+600».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1551
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ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
για την μεταφορά αντικειμένων - ταχυμεταφορές, για τις ανάγκες των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 60.000 €
χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1552

ΘΕΜΑ  29ο:  Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  1286/7-11-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί ανάδειξης 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  αναβολή  του  θέματος,  προκειμένου  να  παρασχεθεί  η
γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, στην οποία και παραπέμπεται.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1553

ΘΕΜΑ 30ο: Λήψη απόφασης μετά την υπ΄αριθμ. 11/18/2013 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 18 (αφορά έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Οδός Καθενοί – Στενή», Π.Ε. Εύβοιας).
Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή:
1. Επαναλαμβάνει  την  κρίση  της  σε  σχέση  με  την  έγκριση  του  4ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του
έργου: « Οδός Καθενοί – Στενή», Π.Ε. Εύβοιας. 
2. Δεν αποδέχεται (απορρίπτει) την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Εύβοιας.
3. Δεν εγκρίνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον
4ο Α.Π.Ε. του έργου «Οδός Καθενοί – Στενή», με ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1554

ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη απόφασης μετά την υπ΄αριθμ. 11/19/2013 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 18 (αφορά έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της
1ης Συμπληρωματικής  Σύμβασης  του  έργου:  «Οδός  Στύρα  –  Ν.  Στύρα»,  Π.Ε.
Εύβοιας).
Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή:
1. Επαναλαμβάνει  την  κρίση  της  σε  σχέση  με  την  έγκριση  του  4ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του
έργου: «Οδός Στύρα – Ν. Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας. 
2. Δεν αποδέχεται (απορρίπτει) την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Εύβοιας.
3. Δεν εγκρίνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον
4ο Α.Π.Ε. του έργου «Οδός Στύρα – Ν. Στύρα», με ανάδοχο την εταιρεία «SICAP
S.A.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1555
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ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  του  έργου:  «Βελτίωση  δρόμου
Γαρδίκι  –  Γραμμένη  Οξυά»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού  5.000.000,00  €  με
Φ.Π.Α..  
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1556

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1557

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση  τροποποιημένων  τευχών  επαναδημοπράτησης  του  έργου:
«Αποκατάσταση  οδοστρώματος  τμημάτων  της  Ε.Ο.  27»,  Π.Ε.  Φωκίδας,
προϋπολογισμού 300.000 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1558

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση δαπάνης για αντιμετώπιση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ του έργου
«Κοπή ξερών Δένδρων – Ευκαλύπτων επί της Εθνικής οδού Άμφισσας Ιτέας στην
κεντρική είσοδο της Ιτέας».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1559

ΘΕΜΑ 36ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού  και  των  διαδικασιών  διαπραγμάτευσης  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..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1560

ΘΕΜΑ  37ο: Ανασυγκρότηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και
Προσφυγών του έργου (υπηρεσίας): «Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και
Γενική  Τουριστική  Προβολή  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»,  προϋπολογισμού
1.300.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1561

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση  δαπανών  -  διάθεση  πιστώσεων  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις  ή  παροχή  υπηρεσιών  και  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1562

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση παράτασης  της  προθεσμίας  του  έργου:  «Κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης στην παραλιακή ζώνη Πανόρμου»,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμού
43.500,00€ με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1563

ΘΕΜΑ  40ο:  Έγκριση δαπάνης  -  διάθεσης  πίστωσης  για  εξόφληση  λογαριασμoύ
έργου, από πιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1564

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην έκθεση «VAKANTIEBEURS 2014», στην Ουτρέχτη Ολλανδίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1565

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων προφορικής δημοπρασίας του
έργου:  «Τοποθέτηση  στηθαίων  ασφαλείας  επί  της  υπ΄  αριθμ  48  Π.Ε.Ο.  από
ΦΡΑΓΜΑ  ΜΟΡΝΟΥ  έως  ΧΑΝΙ  ΦΑΣΟΥΛΑ»,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμού
10.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1566

ΘΕΜΑ  43ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1567

ΘΕΜΑ  44ο: Έγκριση  πρακτικού  της  αρμόδιας  επιτροπής  αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.
Βοιωτίας και τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1568

ΘΕΜΑ  45ο: 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 1569

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
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Εγκρίθηκε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1570

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης οικήματος, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1571

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή ληξιπρόθεσμων
λογαριασμών έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1572

ΘΕΜΑ  49ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1573

ΘΕΜΑ  50ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών για το οικ. έτος 2014, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1574

ΘΕΜΑ  51ο: Έγκριση δαπανών  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1575

ΘΕΜΑ 52ο:  Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους
2014, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1576

ΘΕΜΑ 53ο:  Έγκριση δαπάνης για  τον εορτασμό της πρωτοχρονιάς του 2014, Π.Ε.
Φωκίδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1577

ΘΕΜΑ  54ο: Έγκριση  δαπανών  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό  για  αγορές,
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1578

ΘΕΜΑ  55ο: Έγκριση  δαπανών  και  δέσμευση  πιστώσεων  του  Τακτικού
Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, Π.Ε. Φθιώτιδας.
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1579

ΘΕΜΑ 56ο:  Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1580

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
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