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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα 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. οικ. 749/30-4-2014 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν
αριθμό απόφασης από 499 έως 555 έτους 2014:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο: Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 499

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  2ο: Έγκριση  δαπάνης  για  προμήθεια  τιμητικών  πλακετών
βράβευσης των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών του νομού Ευβοίας, στο πλαίσιο
της  δράσης  του  Πανελλήνιου  Συλλόγου  Εθελοντών  αιμοδοτών  του  Υπουργείου
Υγείας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 500

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  12/24-04-2014  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 501

ΘΕΜΑ  2ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πειραιά (απόκρουση  αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων του Δημητρίου Πρέντζα). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 502

ΘΕΜΑ  3ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πειραιά  (απόκρουση  αγωγής
αποζημίωσης του Χαράλαμπου Ροϊνά).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 503

ΘΕΜΑ  4ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών  (απόκρουση αγωγής
Ευαγγελίας Ντάφου κ.α.).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 504

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση με το
Ελληνικό  Εθνικό  Τμήμα  (Μ.Κ.Ο.)  της  Διεθνούς  Ένωσης  Αστυνομικών  του  30ου

Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 505

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού  για την
απομαγνητοφώνηση  των  πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου, των Επιτροπών, των Ημερίδων και των Συνεδρίων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας το 2014, προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 506

ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ' αριθμ. 644/2014 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήματος Ε΄ Τριμελούς).
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 507

ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά των με αριθμ. 149/2012 και 150/2012
αποφάσεων του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθούν ένδικα μέσα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 508
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ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και επαναδημοπράτησης του
έργου:  «Ανακατασκευή  οδοστρώματος  Ε.Ο.  Χρισσού  –  Δελφών  Β΄  Φάση»,  Π.Ε.
Φωκίδας, προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 509

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  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 510

ΘΕΜΑ  11ο:  Έγκριση  τροποποιημένων  τευχών  προφορικής  δημοπράτησης  του
έργου: «Καθαρισμός υλαίθου στη θέση ‘’Γουλά’’ και από γέφυρα Περιφερειακού –
γέφυρα Ιτέας Κίρρας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 3.900,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 511

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών κατά τη διάρκεια των
Πανελληνίων Εξετάσεων 2013-2014, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 512

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  προφορικής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Αποκατάσταση  ασφαλτικού  οδοστρώματος  από
διασταύρωση  Θεοτόκου  προς  Πενταγιούς»,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμού
20.000,00€ με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 513

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στα
πλαίσια  του  προγράμματος  συλλογικής  καταπολέμησης  του  Δάκου  της  ελιάς,
έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», προϋπολογισμού 145.227,60 €  με
Φ.Π.Α..   
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 514

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση  του  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Βελτίωση επικίνδυνων τμημάτων δρόμου Άγραφα – Αγία Κυριακή – όρια Νομού
Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 515

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Τοποθέτηση  στηθαίων
ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 516

ΘΕΜΑ  17ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  την  συμμετοχή  της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  διοργάνωση  της  1ης γιορτής  παραδοσιακών
χορών του Συνδέσμου Ευρυτάνων Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 517

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού  του  έργου:  «Τοποθέτηση  στηθαίων  στο  οδικό  δίκτυο  της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 518

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή
γέφυρας ΜΠΕΛΕΫ στο Σπερχειό ποταμό», προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 519

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την
«Παροχή  υπηρεσιών  για  τον  έλεγχο  των  δακοπληθυσμών  με  τη  μέθοδο  της
παγιδοθεσίας  με  παγίδες  τύπου  Mcphail  στους  ελαιώνες,  στα  πλαίσια  του
προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2014, στην
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 135.337,91 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 520

ΘΕΜΑ  21ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  (συζήτηση  αιτήσεως
αναιρέσεως και αιτήσεως αναστολής κατά της Ανώνυμης Εταιρείας “3K ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΕ”).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 521

ΘΕΜΑ  22ο:  Λήψη  απόφασης  επί  ένστασης  της  εργοληπτικής  επιχείρησης
“ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.”, αναδόχου του έργου: «Βελτίωση οδού Αφράτι - Πισσώνας», Π.Ε.
Εύβοιας κατά της αριθμ. 22570/1078/24-02-2014 απόφασης έκπτωσης.
Αποδέχτηκε  ομόφωνα  την  ένσταση  της  αναδόχου  εταιρείας  ήρε  την  υπ΄αριθμ.
22570/1078/24-02-2014 απόφαση έκπτωσης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 522

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη μισθοδοσίας από ίδιους πόρους, λόγω
απόσπασης  υπαλλήλου  από  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  στο
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 523

ΘΕΜΑ  24ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (μεταβατική
έδρα Καρπενησίου).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 524

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού 4 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
για  την  ανάθεση,  κατόπιν  διαπραγμάτευσης,  τεσσάρων  (4)  νέων  δρομολογίων
μεταφοράς  μαθητών  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  τις  Πανελλήνιες
εξετάσεις των μαθητών της  Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το σχολικό
έτος 2013-2014».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 525

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση  πρακτικού ΙΙΙ  της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη για τη χάραξη λιμενικών ζωνών σε
λιμένες του νομού Φθιώτιδας», προεκτιμώμενης αμοιβής 61.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 526

ΘΕΜΑ  27ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διαγωνισμού  για  την  επιλογή
αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με
τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014
στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», προϋπολογισμού 73.431,76 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 527

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διαγωνισμού  για  την  επιλογή
αναδόχου  του  έργου:  «Παροχή  υπηρεσιών  για  τον  από  εδάφους  δολωματικό
ψεκασμό  ελαιοδέντρων  στα  πλαίσια  του  Προγράμματος  Συλλογικής
Καταπολέμησης  του  Δάκου  της  Ελιάς  έτους  2014  στην  Περιφερειακή  Ενότητα
Εύβοιας», προϋπολογισμού 488.923,32 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 528
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ΘΕΜΑ  29ο:  Έγκριση  δαπανών  για  την  πληρωμή  λογαριασμών  έργων,  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα πλην των δαπανών των εκτάκτων αναγκών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 529

ΘΕΜΑ  30ο:  Έγκριση  έκδοσης  χρηματικών  ενταλμάτων  προπληρωμής,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 530

ΘΕΜΑ  31ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  συμμετοχή  της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών –
Assembly of European Regions (AER) για το έτος 2014.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 531

ΘΕΜΑ  32ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  συμμετοχή  της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στη Διάσκεψη των Απομακρυσμένων Παράκτιων
Περιφερειών της Ευρώπης –  Conference of Peripheral maritime Regions of Europe
(CPMR) για το έτος.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 532

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την
«Παροχή  υπηρεσιών  για  τον  έλεγχο  των  δακοπληθυσμών  με  τη  μέθοδο  της
παγιδοθεσίας  με  παγίδες  τύπου  Mcphail  στους  ελαιώνες  στα  πλαίσια  του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», προϋπολογισμού 32.211,33 € με Φ.Π.Α..  
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 533
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και ορισμός νέας ημερομηνίας
δημοπράτησης  του  έργου:  «Διευθέτηση   άνω  ρου  Βοιωτικού  Κηφισσού  Ν.Α.
Βοιωτίας.  Εκτέλεση  αντιπλημμυρικών  εργασιών  στον  ποταμό  Κηφισσό»,  Π.Ε.
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 490.000,00 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 534

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 535
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ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και ορισμός νέας ημερομηνίας
δημοπράτησης  του  έργου:  «Συντήρηση,  αποκατάσταση  ζημιών  και  εκτέλεση
εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό
δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 1.800.000,00 €. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 536

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο:
«Καταπολέμηση  κουνουπιών  στην  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  για  το  έτος
2014».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 537

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση  πρακτικού  1 της  επιτροπής  διαγωνισμού  για  την  «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια
του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος 2014,
στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 639.684,86 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 538

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση  δημοπράτησης  με  πρόχειρο  διαγωνισμό  του  έργου:
«Κατασκευή  αρδευτικού  αγωγού  στο  Τ.Κ.  Βαρδατών»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 539

ΘΕΜΑ  40ο:  Έγκριση  πρακτικού  1 της  επιτροπής  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση
υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών,  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Φωκίδας,  για  το
σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 1.037.139,95 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 540

ΘΕΜΑ  41ο:  Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την
«Προμήθεια  γραφικής  ύλης,  υλικών  εκτύπωσης  (μελάνια)  και  φωτοτυπικού
χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης»,  προϋπολογισμού 58.000,00 € με Φ.Π.Α..  
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 541

ΘΕΜΑ 42ο: Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  1149/14-10-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  ανάθεσης  δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 542
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ΘΕΜΑ  43ο:  Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  του
έργου:  «Κατασκευή  πεζοδρομίων  στο  νέο  δημ.  Σχολείο  Τ.Κ.  Αχινού  Δήμου
Στυλίδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 543

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 544

ΘΕΜΑ 45ο:  Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε.
Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 545

ΘΕΜΑ  46ο:  Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 546

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 547

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών
του έργου:  «Δρόμος από Έξαρχο προς Διόνυσο Ν. Βοιωτίας (Όρια Νομού)»,  Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 215.000,00 €. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 548

ΘΕΜΑ  49ο:  Ακύρωση  της  υπ΄αριθμ.  464/24-04-2014  απόφασης  της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων της Π.Ε.  Φωκίδας», περιόδου
2014, συνολικού προϋπολογισμού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
Ανακάλεσε  ομόφωνα  την  υπ΄αριθμ. 464/24-04-2014 απόφασή της και ενέκρινε την
συνέχιση του διαγωνισμού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 549

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 550

ΘΕΜΑ  51ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 551

ΘΕΜΑ  52ο: Έγκριση  δαπάνης  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 552

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσοστού 10%
για την προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης (μελάνια) και φωτοτυπικού
χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης».    
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 553

ΘΕΜΑ  54ο: Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  από  τον  τακτικό
Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 554

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση με τους
συλλόγους μπάσκετ της Λαμίας του 1ου τουρνουά ακαδημιών μπάσκετ.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 555

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
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	ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσματος της προφορικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος από διασταύρωση Θεοτόκου προς Πενταγιούς», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 20.000,00€ με Φ.Π.Α..
	ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών για την πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
	ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014».


