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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 29 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη 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. 868/23-5-2014  πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν
αριθμό απόφασης από 606 έως, 662 έτους 2014:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:  Έγκριση πρακτικού 3 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 606

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση α) πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για
την  ανάθεση  πέντε  (5)  έκτακτων  μαθητικών  δρομολογίων  για  τις  Πανελλήνιες
εξετάσεις σχολικού έτους 2013-2014, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας και β)
της αριθμ. 2745/27-05-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 607
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο:  Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ'  αριθμ. 644/2014
απόφασης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πειραιά  (Τμήματος  Ε΄  Τριμελούς,  εξ΄
αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα να ασκηθεί ένδικο μέσο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 608

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών κατά τη διάρκεια
των Πανελληνίων Εξετάσεων, σχολικού έτους 2013-2014, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 609

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 610

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  6ο: Συγκρότηση  επιτροπής  διεξαγωγής  της  δημοπρασίας  του
έργου: «Kατασκευή οδού Κανάβαρι - Διασταύρωση Θεσπιών - Δόμβραινα (Κορύνη)
– Θίσβη – Πρόδρομος (με παράκαμψη Δόμβραινας) (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 611

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  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 612

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο:  Έγκριση της αριθμ. οικ. 787/57103/16-05-2014 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη  Εύβοιας  για  άσκηση  αναίρεσης  κατά  της  υπ΄αριθμ.  124/2014
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 613

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης για στέγαση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 614
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ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  14/12-05-2014  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 615

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου  με  τίτλο:  «Καταπολέμηση  κουνουπιών  στην  Περιφέρεια  Στερεάς
Ελλάδας για το έτος 2014».

Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 616

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και  Πιστοποίησης ανά
Περιφερειακή Ενότητα και  της  Επιτροπής Συντονισμού και  Παραλαβής
του  έργου  με  τίτλο:  «Καταπολέμηση  κουνουπιών  στην  Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014».

Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 617

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  ανοικτής
δημοπρασίας του έργου: «Διαγράμμιση οδοστρώματος στο επαρχιακό και εθνικό
οδικό  δίκτυο  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Φθιώτιδας»,  προϋπολογισμού  245.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 618

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  ασφαλτομίγματος  για  την  συντήρηση  του
επαρχιακού  οδικού  δικτύου»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,  προϋπολογισμού  50.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 619

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση  άσκησης  ή  μη  ενδίκου  μέσου  κατά  της  με  αριθμ.  273/2012
απόφασης του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί ένδικο μέσο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 620

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας  στις  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του  Δήμου  Διστόμου  –  Αράχοβας  –
Αντίκυρας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 621
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ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση  πρακτικού  -  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Εκτέλεση  αντιπλημμυρικών  εργασιών  σε  ρέματα  της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας», προϋπολογισμού 975.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 622

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Αποκατάσταση
κατολισθήσεων οδού Άγ. Δημήτριος – Καλλιανοί».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 623

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 624

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση  πρακτικών  Α΄  και  Β΄  της  επιτροπής  διαγωνισμού  για  την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος
2014», κατόπιν διαπραγμάτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00 €
με Φ.Π.Α..

Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 625

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του ανοικτού 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 626

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου:  «Κατασκευή  εναλλακτικής
όδευσης  (by pass)  τμήματος  αγωγών  ιατρικών  αερίων  Γενικού  Νοσοκομείου
Λαμίας, εκτός του κτιρίου  II του πρώην Σανατορίου», προϋπολογισμού 24.600,00 €
με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 627

ΘΕΜΑ  14ο: Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  563/12-05-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης ενός (1) δρομολογίου
μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 628

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού 2 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 629

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού 3 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 630

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λευκού
ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης & υαλοσφαιριδίων για την εκτέλεση εργασιών
οριζόντιας  οροσήμανσης  του  επαρχιακού  οδικού  δικτύου  Νομού  Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 66.982,00  € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 631

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση  πρακτικών  -  κατακύρωση αποτελέσματος  της  ανοιχτής
δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Φιδάκια –
Αγία Βλαχέρνα», Π.Ε Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 632

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση πρακτικών της επιτροπής του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμό
για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών,  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.
Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 3.071.869,26 €
με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 633

ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 37/28-02-2011 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας περί  συγκρότησης  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού για την ανάθεση της  μελέτης   «Μελέτη  βελτίωσης κατά τμήματα
δρόμου Αγ.  Κων/νου –  Ζέλι  (Τμήμα Άγ.  Κων/νος  –  Άγναντη)»,  προεκτιμώμενης
αμοιβής 380.000,00. € με Φ.Π.Α..
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Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 634

ΘΕΜΑ 21ο:  Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης αναίρεσης της ανώνυμης
βιομηχανικής  εταιρείας  με  την  επωνυμία  “EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Β.Ε.”, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 635

ΘΕΜΑ  22ο:  Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  468/24-04-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας περί έγκρισης  δαπάνης  και
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 636

ΘΕΜΑ  23ο:  Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 637

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 638

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή
δεξαμενής  και  δικτύου  υψηλής  ζώνης  κοινότητας  Αντίκυρας»,  προϋπολογισμού
771.376,36 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 639

ΘΕΜΑ  26ο:  Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής
δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση ερείσματος και πρανών έναντι μουσείου
Δελφών», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 640

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού 2 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
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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 641

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση  πρακτικού  2  της  επιτροπής  διαγωνισμού  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 Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 642

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης  χρονοδιαγράμματος του  έργου «Αποκατάσταση
επαρχιακού  δρόμου  Χανίων  –  Σεργούλας»,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμού
185.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 643

ΘΕΜΑ  30ο:  Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 644

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 645

ΘΕΜΑ  32ο:  Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 646

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 647

ΘΕΜΑ  34ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  του  Ευθυμίου
Κουτρουμάνου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 648
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ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια λογισμικού
προστασίας (ANTIVIRUS) για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 649

ΘΕΜΑ  36ο: Συγκρότηση  Ειδικής  Διαπαραταξιακής  Επιτροπής  αιρετών,
παρακολούθησης του  έργου  «Καταπολέμηση  κουνουπιών  στην  Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 650

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση  5ης Τροποποίησης  Προϋπολογισμού,  έτους  2014,  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 651

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση απολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  οικ.  έτους
2013.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 652

ΘΕΜΑ 39ο:  Διορθώσεις των υπ΄αριθμ. 528/5-05-2014 και 558/12-05-2014 αποφάσεων
της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  έγκρισης
πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την  «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 653

ΘΕΜΑ  40ο:  Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  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 κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 654

ΘΕΜΑ  41ο:  Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την
ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού των χώρων των υπηρεσιών που εδρεύουν στην
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 17.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 655

ΘΕΜΑ  42ο:  Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  538/5-05-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του 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 656

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρακτικού 5 της επιτροπής του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.
Ευρυτανίας,  συνολικού προϋπολογισμού 1.063.509,92 € με Φ.Π.Α.,  για το σχολικό
έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 657

ΘΕΜΑ  44ο:  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 658

ΘΕΜΑ  45ο: 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 659

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 660

ΘΕΜΑ 47ο: 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 661
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ΘΕΜΑ  48ο: Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  532/5-05-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  και  λήψη  νέας  περί  έγκρισης
δαπάνης  –  δέσμευσης  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
2014.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 662

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
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	ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014».
	ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης ανά Περιφερειακή Ενότητα και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014».
	ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικών Α΄ και Β΄ της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», κατόπιν διαπραγμάτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α..

