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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 12 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
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. 792/7-05-2014 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν
αριθμό απόφασης από 557 έως 604, έτους 2014:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:  Έγκριση τροποποίησης σύμβασης δρομολογίου μεταφοράς
μαθητών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 557

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση  πρακτικού 2  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 558
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο:  Έγκριση  πρακτικού 2  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 559

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διαγωνισμού  για  την
«Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα
πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2014, στην
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», προϋπολογισμού 168.843,922 € με Φ.Π.Α..       
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 560

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  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 Βοιωτίας», προϋπολογισμού 63.567,0426 € με Φ.Π.Α..      
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 561

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  6ο:  Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  502/5-05-2014  απόφασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  και  λήψη  νέας  περί
διορισμού δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δημητρίου
Πρέντζα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 562

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση πρακτικού 11 της επιτροπής διαπραγμάτευσης και
ανάθεση  ενός  (1)  δρομολόγιού  μεταφοράς  μαθητών  της  Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 563

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης 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 564
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2  της επιτροπής διαγωνισμού  για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για
το σχολικό έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 565

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  10ο: Έγκριση  πρακτικού  -  κατακύρωση  αποτελέσματος  του
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 566

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του
έργου: «Οδός Διασταύρωση Διστόμου - Δαύλειας έως σύνορα νομού Ν.Α Βοιωτίας -
Εθνικό Οδικό Δίκτυο νομού Βοιωτίας - Συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε.
Βοιωτίας», προϋπολογισμού 4.000.000,00€ με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 567

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  13/05-05-2014  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 568

ΘΕΜΑ  2ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών
(απόκρουση  αγωγής  αποζημίωσης  των  Γεωργίου  και  Αχιλλέα  Παππά),  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Ομόφωνα δεν εγκρίθηκε ο διορισμός δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 569

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση δημοπράτησης με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου: «Εργασίες
διαμόρφωσης θαλάμου ανάπαυσης στο τμήμα αξονικού τομογράφου Νοσοκομείου
Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 8.300,00 €.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 570

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  ανοικτής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Συντήρηση,  αποκατάσταση  ζημιών  και  εκτέλεση
εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό
δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.500.000,00  € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 571
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ΘΕΜΑ  5ο:   Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, πλην της δαπάνης με α/α 1.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 572

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης - διάθεσης πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού του
έργου  με  τίτλο:  «Κατασκευή  αποδυτηρίων  30  m2  και  W.C.  Δ.Σ.  Ελλοπίας»  από
πιστώσεις Τακτικής Επιχορήγησης ΟΣΚ Α.Ε. (ΣΕ 047/6) της Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 573

ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την
προμήθεια  αναλώσιμων  υλικών,  για  τις  ανάγκες συνδιοργάνωσης  διεθνούς
συνεδρίου με τίτλο «SYMBIOSIS –  INTERNATIONAL CONFERENCE 19th - 21st Iune
2014», προϋπολογισμού 19.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 574

ΘΕΜΑ  8ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας [μεταβατική
έδρα Καρπενησίου] - (απόκρουση αγωγής των Ράπτη Παναγιώτας κ.α.).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 575

ΘΕΜΑ  9ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας [μεταβατική
έδρα Καρπενησίου] - (απόκρουση αγωγής των Στεργιάννη Ελένης κ.α.).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 576

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  κατανομής  της  επιχορήγησης  για  την  κάλυψη  των
λειτουργικών  δαπανών  των  Προνοιακών  Ιδρυμάτων  της  Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας (εξ΄ αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 577

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Επείγοντα
αντιπλημμυρικά έργα στο Σπερχειό ποταμό και στους συμβάλλοντες χείμαρρους»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 3.500.000,00  € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 578
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ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση  παράτασης  της  σύμβασης  καθαριότητας  των  χώρων  των
υπηρεσιών της Π.Ε.  Εύβοιας,  του ΚΕΔΔΥ και  των Δ/νσεων Α/θμιας και  Β/θμιας
Εκπαίδευσης.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 579

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος του  πρόχειρου
διαγωνισμού για την μεταφορά αντικειμένων - ταχυμεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 580

ΘΕΜΑ  14ο: Διορισμός  δικηγόρων  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 581

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Γαύρος – Προυσός – Αραποκέφαλα»,
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 582

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών
στον  οδικό  άξονα  Μπαγασάκι  –  Φιδάκια  –  Αγία  Βλαχέρνα»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 583

ΘΕΜΑ  17ο:  Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού  του  έργου:  «Συντήρηση  παραχωρημένου  κτιρίου  ΟΑΕΔ  για  την
στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ομόφωνα απορρίφθηκε η εισήγηση και παραπέμφθηκε το θέμα στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 584

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού
έργου, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ομόφωνα δεν εγκρίθηκε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 585

ΘΕΜΑ  19ο:  Έγκριση  δαπανών  για  την  πληρωμή  λογαριασμών  έργων,  Π.Ε.
Ευρυτανίας (εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 586

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 587

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 588

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης για αποζημίωση των υπαλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας
που ασχολούνται με τη διενέργεια των δημοτικών - περιφερειακών εκλογών και
των ευρωεκλογών της 18ης & 25ης Μαΐου. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 589

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 2 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 590

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού 3 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 591

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Δρόμος  Μάρμαρα
Ανατολή», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 4.490.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 592

ΘΕΜΑ  26ο:  Έγκριση  πρακτικού  -  κατακύρωση  αποτελέσματος  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.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 593

ΘΕΜΑ 27ο: 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 594

ΘΕΜΑ  28ο: Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  126/10-02-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης – δέσμευσης
πίστωσης ανά Περιφερειακή Ενότητα για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών των
απασχολουμένων  στην  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας,  στα  πλαίσια  του
προγράμματος ‘’Κοινωφελούς εργασίας’’ του Ο.A.E.Δ..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 595

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 596

ΘΕΜΑ  30ο:  Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 597

ΘΕΜΑ  31ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
α) κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν οι δαπάνες με α/α 1 & 3,
β)  ομόφωνα αναβλήθηκε  η λήψη απόφασης επί  του αιτήματος της υπηρεσίας για
διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1575/19-12-2013 (πρακτικό 37/2013, θέμα 51ο ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 598

ΘΕΜΑ 32ο:  Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1331/7-11-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές,
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 599

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση  δαπανών  για  την  προμήθεια  υλικών,  υπηρεσιών  και
εξοπλισμού για τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για
την  ανάδειξη  των  μελών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  της  18ης &  25ης Μαΐου
καθώς και για την έκδοση εκλογικών αποτελεσμάτων στην Π.Ε. Εύβοιας.
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 600

ΘΕΜΑ  34ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας [μεταβατική
έδρα Καρπενησίου] - (απόκρουση αγωγής του Ιωάννη Χρήστου του Αναγνώστου).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 601

ΘΕΜΑ  35ο: 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 602

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  11ο:  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 (εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 604

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
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	ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση πρακτικού 11 της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση ενός (1) δρομολόγιού μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
	ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την μεταφορά αντικειμένων - ταχυμεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..

