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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις  7 Απριλίου  2014, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα
9:30 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. 565/2-04-2014 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν
αριθμό απόφασης από 385 έως 435, έτους 2014:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Συγκρότηση α) Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
των  διαγωνισμών  και  των  διαδικασιών  διαπραγμάτευσης  και  β)  Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για το έργο: «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».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 385

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συγκρότηση α) Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
των  διαγωνισμών  και  των  διαδικασιών  διαπραγμάτευσης  και  β)  Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για το έργο: «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».
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 386

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο:  Έγκριση  νέου  δρομολογίου  μεταφοράς  μαθητών,  Π.Ε.
Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 387

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο:  Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και ορισμός νέας
ημερομηνίας  για  την  επαναδημοπράτηση  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 388

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Εξέταση προδικαστικών προσφυγών κατά του πρακτικού 1
της   επιτροπής  διαγωνισμού  με  τίτλο:  «Καταπολέμηση  κουνουπιών  στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014».
Απορρίφθηκαν ομόφωνα οι προδικαστικές προσφυγές.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 389

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο:  Έγκριση πρακτικού  1  της  επιτροπής διαγωνισμού για  την
ανάδειξη  αναδόχου του έργου: «Συλλογή, συσκευασία, μεταφορά και καταστροφή
απαγορευμένων προς χρήση και ληγμένων φυτοφαρμάκων δακοκτονίας συνολικής
ποσότητας  3.634  lit (4.200  Kgr)  και  έκδοση  πιστοποιητικού  τελικής  διάθεσης  –
καταστροφής της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 11.365,200 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 390

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 391

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 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 392

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  9/31-03-2014  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 393

ΘΕΜΑ  2ο: Συμπλήρωση  της  υπ΄αριθμ.  464/2013  αποφάσεως  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εξ ‘ αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 394

ΘΕΜΑ  3ο:  Άσκηση  ενδίκων  βοηθημάτων  και  μέσων  (κατασχετήριο  Τράπεζας
Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 395

ΘΕΜΑ  4ο: Άσκηση  ενδίκων  βοηθημάτων  και  μέσων  (κατασχετήριο  Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 396

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση με την
“Ναυταθλητική Ένωση Λαμίας” του α’ γύρου της α’ φάσης του πρωταθλήματος Α2
ανδρών υδατοσφαίρισης (εξ΄αναβολής).
Απορρίφθηκε ομόφωνα η εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 397

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  προφορικής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Επισκευή  –  Αποκατάσταση  Επ.  οδού  Ε3  Ερατεινής
Τολοφώνας στην παραλία Τολοφώνας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 52.500,00 €
με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 398

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης για πληρωμή λογαριασμού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 399

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση  του  2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  και  της  1ης

Συμπληρωματικής  Σύμβασης  του  έργου:  «Γήπεδο  Σκεπαστής»,  Π.Ε.  Εύβοιας,
προϋπολογισμού 400.000,00 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 400

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών
και  εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της  οδικής  ασφάλειας  στο  εθνικό  και
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επαρχιακό  οδικό  δίκτυο  της  Π.Ε.  Εύβοιας»,  προϋπολογισμού  3.600.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 401

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  ανοικτού
διαγωνισμού  του  έργου:  «Αποκατάσταση  βλαβών  στον  οδικό  άξονα  Τσούκα  –
Τριπόταμος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 402

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού  του  έργου:  «Κατασκευή  κρασπέδων  οδικού  άξονα  Προυσός  –
Αραποκέφαλα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 403

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια
υγρών καυσίμων της  Π.Ε.  Φωκίδας»,  περιόδου 2014,  συνολικού προϋπολογισμού
175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 404

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Βελτίωση  δρόμου  Νέο
Μαρτίνο – Λάρυμνα», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 405

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης & δημοπράτησης με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου:
«Κατασκευή έργων προστασίας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μεξιάτες - Λ.Υπάτης»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 406

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης & δημοπράτησης με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου:
«Κατασκευή  πεζοδρομίων  στην  επαρχιακή  οδό  Λ.  Υπάτης  –  Υπάτη  (Τ.Δ.
Αργυροχωρίου)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 24.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 407

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση  α)  πρακτικού  άγονης  δημοπρασίας  και  β)  τευχών
δημοπράτησης και τροποποιημένων όρων της προφορικής δημοπρασίας του έργου:
«Επισκευή  τοιχίσκων  στο  Ε48  Άμφισσα  –  Δελφοί  –  Όρια  Νομού,  Κατασκευή
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Στηθαίων  Ασφαλείας  Οριζόντιας  και  Κάθετης  Σήμανσης»,  Π.Ε.  Φωκίδας,
προϋπολογισμού 16.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 408

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης & δημοπράτησης με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου:
«Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου Μακρακώμης»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 24.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 409

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  παροχή  υπηρεσιών
συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 410

ΘΕΜΑ  19ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  μεταφορά  παλαιού
υγειονομικού υλικού από την Π.Ε. Φθιώτιδας στην Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 411

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση  διακοπής  σύμβασης  μίσθωσης  ακινήτου  (αποθήκης)  της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 412

ΘΕΜΑ  21ο:  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 ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 413

ΘΕΜΑ  22ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  την  συμμετοχή  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα το 60% της αιτηθείσας δαπάνης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 414

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης & δημοπράτησης με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου:
«Κατασκευή  τοίχων  αντιστήριξης  στους  επαρχιακούς  δρόμους  Μάρμαρα  –
Ανατολή και Αρχάνι – Ασβέστη», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 16.000,00 € με
Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 415
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ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης & δημοπράτησης με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου:
«Κατασκευή  τεχνικών  στο  δρόμο  Ρεγγίνι  –  Κόμνηνα»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 9.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 416

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση  δημοπράτησης  του  έργου:  «Αντιπλημμυρική  προστασία
δρόμου ΠΑΘΕ - Γλύφα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 62.000,00 με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 417

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση  δαπάνης  &  δημοπράτησης  του  έργου:  «Συντήρηση
αποκατάσταση  ζημιών  και  εκτέλεση  εργασιών  για  την  βελτίωση  της  οδικής
ασφάλειας  στο  εθνικό  και  επαρχιακό  οδικό  δίκτυο  της  Π.Ε.  Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 418

ΘΕΜΑ 27ο:  Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1519/9-12-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  έγκρισης  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 ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 419

ΘΕΜΑ  28ο:  Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 420

ΘΕΜΑ  29ο:  Έγκριση  δαπάνης  -  δέσμευση  πίστωσης  για  την  τροποποίηση  –
επέκταση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  η δαπάνη  -  δέσμευση  πίστωσης  για  την  τροποποίηση  –
επέκταση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας από
7-04-2014 και μετά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 421

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 422
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ΘΕΜΑ  31ο:  Έγκριση  του  2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Ολοκλήρωση  τμήματος  δρόμου  Καστανιά  –  Νεοχώρι»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 350.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 423

ΘΕΜΑ  32ο:  Λήψη  απόφασης  επί  έκπτωσης  της  εργοληπτικής  επιχείρησης
“ΕΨΙΛΟΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.”  από  την  ιδιότητα  του  Αναδόχου  του  έργου:
«Αποκατάσταση  διατηρητέου  κτιρίου  3ου Δημοτικού  Σχολείου  Χαλκίδας»,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Κατά πλειοψηφία:  α) απορρίφθηκε η ένσταση της Ε/Ε “ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”
και  β)  οριστικοποιήθηκε  η  απόφαση  έκπτωσης  της  Ε/Ε  από  την  ιδιότητα  του
Αναδόχου του έργου του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 424

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου: «Κατασκευή οδού ΚΑΝΑΒΑΡΙ – Δ/ΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ - ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΥΝΗ)
–  ΘΙΣΒΗ  –  ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  (με  παράκαμψη  ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ)  [ΑΣΦΑΛΙΣΗ],  Π.Ε.
Βοιωτίας», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 425

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 426

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνεται στον 2ο

Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:  «Επισκευή  –  Αντικατάσταση
σκελετού  στέγης  μουσείου  φυσικής  ιστορίας  Ιστιαίας»,  Π.Ε.  Εύβοιας,
προϋπολογισμού 80.000,00€.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 427

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 428

ΘΕΜΑ  37ο:  Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 429
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ΘΕΜΑ  38ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 430

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 431

ΘΕΜΑ  40ο:  Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 432

ΘΕΜΑ  41ο:  Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  234/4-3-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης α) δαπάνης – δέσμευση
πίστωσης  και  β)  διενέργειας  ανοικτού  δημόσιου  διεθνούς  διαγωνισμού  για  την
ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών,  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Εύβοιας,
σχολικού  έτους  2014-2015,  συνολικού  προϋπολογισμού  4.014.961,40  €,  με  Φ.Π.Α.,
συμπεριλαμβανομένου  και  του  ποσού των 1.338.320,47  €,  συμπεριλαμβανομένου
του  Φ.Π.Α. για δικαιώματα προαίρεσης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 433

ΘΕΜΑ  42ο:  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 434

ΘΕΜΑ 43ο:  Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 435

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
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