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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις  24 Απριλίου  2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα
8:30 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.  667/17-04-2014 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής,
που επιδόθηκε  νόμιμα σε όλα τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που
έλαβαν αριθμό απόφασης από 441 έως, 497 έτους 2014:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο:  Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  1394/25-11-2013  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 441 

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικών  10/07-04-2014  και  11/14-04-2014  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 442

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  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..
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 443

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την
ανάδειξη 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  2014»,
προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 444

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του
ΚΕΔΔΥ  και  των  Δ/νσεων  Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης,  προϋπολογισμού
73.800,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 445

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση  δημοπράτησης  με  πρόχειρο  διαγωνισμό  του έργου:  «Άμεσες
εργασίες  υποστήριξης  παλαιού  γεφυριού  επί  του  Βοιωτικού  Κηφισού»,  Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 43.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 446

ΘΕΜΑ  6ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 447

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση δαπάνης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής,  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 448

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση  των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου:
«Διευθέτηση όμβριων υδάτων δρόμου Σπίθα – Κάτω Ποταμιά», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 15.000,00 με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 449

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Διαπλατύνσεις,  Τεχνικά  και  Ασφαλτόστρωση
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επαρχιακού  οδικού  δικτύου  Καρπενήσι  –  Γαύρος  (Β΄  φάση)»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 450

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 451

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
των  διαγωνισμών  και  των  διαδικασιών  διαπραγμάτευσης  της  Π.Ε.  Εύβοιας  και
ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2013 – 2014,
σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 452

ΘΕΜΑ  12ο:  Εξέταση  ένστασης  του  αναδόχου της  μελέτης  «Σχέδιο  Χωρικής  και
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αυλώνος Ν. Εύβοιας»,
προεκτιμημένης  αμοιβής  272.131,98  €  με  Φ.Π.Α.,  κατά  του  αριθμ.  31/21-01-2014
εγγράφου  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  –  Τμήμα
Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ 13ο: Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού
για την ανάθεση της μελέτης «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ)  ΣΧΟΟΑΠ  Δυστίων  και  ΣΧΟΟΑΠ  Καφηρέως»,  Π.Ε.  Εύβοιας,
προεκτιμημένης αμοιβής 41.811,39 € με Φ.Π.Α..
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού 4 της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια  γραφικής  ύλης  για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  της  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 184.500,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 453

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 414/7-04-2014 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί  έγκρισης δαπάνης – δέσμευση
πίστωσης  για  την  συμμετοχή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  48η

Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 454

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου:
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«Αντικατάσταση  εξωτερικού  υδραγωγείου  Μαλεσίνας»,  προϋπολογισμού
1.391.730,04 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 455

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«Συντήρηση – βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα - Θήβα – Λιβαδειά στο τμήμα
από διασταύρωση προς ΚΕΠΒ έως κόμβο Πυρί», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 456

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση συμπληρωματικού ποσού για την κάλυψη της δαπάνης που
προέκυψε  από  τη  μεταφορά  του  τουριστικού  υλικού  της  Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας  στην  τουριστική  έκθεση  Μ.Ι.Τ.Τ.  της  Μόσχας  (Ρωσία)  που
πραγματοποιήθηκε από 19 έως 22-03-2014.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 457

ΘΕΜΑ  19ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  της  μελέτης:
«Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Περιβολιού
Ξυνιάδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμημένης αμοιβής 121.829,54  €, χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 458

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση  κατανομής  της  επιχορήγησης  για  την  κάλυψη  των
λειτουργικών  δαπανών  των  Προνοιακών  Ιδρυμάτων  της  Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 459

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 73.800,00
€ με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 460

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την οικονομική συμμετοχή
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην συνδιοργάνωση του Διεθνούς Σεμιναρίου
Διαιτησίας CORE.
Ομόφωνα απορρίφθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 461
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ΘΕΜΑ  23ο:  Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ. 328/17-03-2014 απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης - δέσμευση
πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού έργου της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 462

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση τροποποίησης της 32897/1890/18-3-2014 σύμβασης μεταφοράς
μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 463

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση  πρακτικού  2  της  επιτροπής  του  ανοιχτού  επαναληπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων της Π.Ε.  Φωκίδας», περιόδου
2014, συνολικού προϋπολογισμού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  η επανάληψη του διαγωνισμού σύμφωνα με την πρόσφατη
ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 464

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την
«Προμήθεια μελανιών (TONER) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα
και  συσκευές  φαξ,  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 465

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την
καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 466

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση  δαπάνης  και  δημοπράτησης  με  πρόχειρο  διαγωνισμό  του
υποέργου  2  «Κατασκευή  εναλλακτικής  όδευσης  (by pass)  τμήματος  αγωγών
ιατρικών  αερίων  Γενικού  Νοσοκομείου  Λαμίας,  εκτός  του  κτιρίου  ΙΙ  του  πρώην
Σανατορίου» της  πράξης  «Ενίσχυση  του  φέροντος  οργανισμού  του  υπάρχοντος
κτιρίου - διαρρυθμίσεις - αντικατάσταση στέγης - κουφωμάτων και ένταξη του στο
νέο συγκρότημα» (κωδ. ΟΠΣ 309009), προϋπολογισμού 24.600,00€ με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 467
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού
για την ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Περιβάλλοντος στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(Live-Streaming). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 468

ΘΕΜΑ  30ο:  Έγκριση  παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας  της  μελέτης  του
έργου:  «Μελέτη  επέκτασης  αλιευτικού  καταφυγίου  Δ.Δ.  Αχλαδίου  Δήμου
Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμημένης αμοιβής 119.416,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 469

ΘΕΜΑ  31ο:  Έγκριση  διακήρυξης  και  των  λοιπών  συμβατικών  τευχών
δημοπράτησης του  έργου: «Οδός Διασταύρωση  Διστόμου – Δαύλειας έως Σύνορα
Nομού  Ν.Α  Βοιωτίας  -   Εθνικό  Οδικό  Δίκτυο  Νομού  Βοιωτίας  -  Συντήρηση  του
Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε Βοιωτίας» χρήσης 2014, προϋπολογισμού 4.000.000,00 €
με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 470 

ΘΕΜΑ 32ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της  δημοπρασίας του έργου: «Οδός
Νεοχωράκι  -  Τανάγρα  (Β  Φάση)  από  7+800  έως  12+600»,  Π.Ε.  Βοιωτίας,
προϋπολογισμού  7.500.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 471

ΘΕΜΑ  33ο: Συγκρότηση  επιτροπής  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της  μελέτης:
«Γεωτεχνικές  εργασίες  –  Έρευνες  των  μελετών  της  ΣΑΜ  540»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,
προεκτιμημένης αμοιβής 295.500,00 με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 472

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 1 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 473

ΘΕΜΑ  35ο: Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  13/10-02-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -  έγκριση πρακτικών δημοπρασίας
και  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  του  έργου:
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«Συντήρηση ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου προς Γοργιανάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού  40.000,00 με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 474

ΘΕΜΑ  36ο:  Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Συντήρηση  ασφαλτοτάπητα  Γέφυρα  Κρικελλιώτη
ποταμού  –  Δομνίστα  –  Ψηλός  Σταυρός»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,  προϋπολογισμού
100.000,00 με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 475

ΘΕΜΑ  37ο:  Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ. 431/7-04-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί  έγκρισης πληρωμής δαπάνης
για την παροχή υπηρεσιών – μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 476

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Αποκατάσταση  βλαβών  στον  οδικό  άξονα Κρίκελλο  -
Δομνίστα  –  όρια  Ν.  Αιτ/νιας»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,  προϋπολογισμού  80.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 477

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση  4ης Τροποποίησης  Προϋπολογισμού,  έτους  2014,  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 478 

ΘΕΜΑ  40ο:  Έγκριση  α)  της  τριμηνιαίας  έκθεσης  Δ΄  τριμήνου  έτους  2013  της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδος  και  β)  του  πίνακα  5β  «Στοχοθεσία  οικονομικών
αποτελεσμάτων  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»  του  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 479

ΘΕΜΑ  41ο:  Έγκριση  α)  της  τριμηνιαίας  έκθεσης  Α΄  τριμήνου  έτους  2014  της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδος  και  β)  του  πίνακα  5β  «Στοχοθεσία  οικονομικών
αποτελεσμάτων  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»  του  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 480
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ΘΕΜΑ 42ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 481

ΘΕΜΑ  43ο:  Έγκριση  δαπανών  για  την  προμήθεια  υλικού,  υπηρεσιών  και
εξοπλισμού για  τη  διενέργεια των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών και  των
εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης & 25ης

Μαΐου 2014 καθώς και για την έκδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων στην Π.Ε.
Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 482

ΘΕΜΑ  44ο:  Έγκριση  1ης Συμπληρωματικής  Σύμβασης  του  έργου:  «Γήπεδο  Αγ.
Λουκά  Δήμου  Ταμυναίων  (Χλοοτάπητας  και  Αποπεράτωση  Αποδυτηρίων),  Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 560.000,00 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 483

ΘΕΜΑ  45ο:  Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού  μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και  Β΄/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014 – 2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 484

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την
μεταφορά  αντικειμένων  -  ταχυμεταφορές  της  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 485

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση
ζημιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό
και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.600.000 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 486

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 487

ΘΕΜΑ  49ο:  Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

8



Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 488

ΘΕΜΑ  50ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, πλην των δαπανών με α/α 2α, 2β, 5 και 6.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 489

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 490

ΘΕΜΑ  52ο: Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις  ή  παροχή  υπηρεσιών  και  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 491

ΘΕΜΑ 53ο: 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 492

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 493

ΘΕΜΑ  55ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 494

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 495

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της επετείου της ιστορικής μάχης
στο Χάνι της Γραβιάς, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 496
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ΘΕΜΑ  58ο: Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών  του  έργου:
«Συντήρηση  Εθνικού  Δικτύου»,  Π.Ε  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού  400.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 497

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
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	ΘΕΜΑ 13ο: Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ Δυστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», Π.Ε. Εύβοιας, προεκτιμημένης αμοιβής 41.811,39 € με Φ.Π.Α..
	ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού για την ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Live-Streaming).

