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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3,  1ος όροφος), σήμερα στις  16 Ιουνίου 2014,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα
08:30 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,  προεδρεύοντος  του Παναγιώτη Παρχαρίδη,  Αντιπροέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1/14-01-2013 απόφασή
της (ΑΔΑ: ΒΕΙΒ7ΛΗ-268) και δυνάμει της υπ΄ αριθμ. οικ. 987/11-6-2014 πρόσκλησης
του  Προέδρου  αυτής,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  σε  όλα  τα  μέλη  της,  συζήτησε  τα
παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 664  έως, 717 έτους 2014:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:  Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την συμμετοχή
της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας στην  διοργάνωση  της  εκδήλωσης «70  χρόνια
μνήμης  και  χρέους»  (ολοκαύτωμα  της  Υπάτης  από  τα  γερμανικά  στρατεύματα
κατοχής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 664

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωση για την συμμετοχή
της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «70 χρόνια
από την ανατίναξη της γέφυρας του Ασωπού».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 665
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ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο:  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της
Περιφερειακής  Ενότητας  Βοιωτίας  σε  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του  Συλλόγου
Σαρακατσαναίων Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 666

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της
Περιφερειακής  Ενότητας  Βοιωτίας  σε  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του  Εθνικού
Συμβουλίου κατά των  Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν) - Παράρτημα Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 667

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  15/29-05-2014  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 668

ΘΕΜΑ  2ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Μονομελές  Πρωτοδικείο  Αθηνών,  σε  αίτηση της  Μαρίας
Μάργαρη.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 669

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 1/2013 απόφασης
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί ένδικο μέσο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 670

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση 3ου σταδίου  της μελέτης:  «Μελέτη έργου προστασία πρανών
επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι Προυσσός», Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 671

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  της  ανοικτής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Οδός  Νεοχωράκι  -  Τανάγρα  (Β΄φάση)  από  7+800  έως
12+600», χρήσης 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 7.500.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 672

ΘΕΜΑ  6ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  -  Τμήμα  Ε΄  (αίτηση  ακυρώσεως  της
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ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
(ΕΛΒΑΛ Α.Ε.)».
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ  7ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  -  Τμήμα  Ε΄(αίτηση  ακυρώσεως  της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.»).
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ  8ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  (αίτηση  ακυρώσεως  της  ανώνυμης
εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ»).
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ 9ο: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 901/29-07-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί  έγκρισης δαπάνης – δέσμευση
πίστωσης  για  πρόσληψη  εξωτερικού  συνεργάτη  για  παροχή  υπηρεσιών,  στα
πλαίσια της προσαρμογής όλων των λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για
την μετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στο Διπλογραφικό Σύστημα.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 673

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Τελικής Έκθεσης –  Β΄ Παραδοτέο,
στα  πλαίσια της  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας  και  του  Ελληνικού  Κέντρου  Θαλασσίων  Ερευνών  για  το  έργο:
«Παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε περιοχές
με  υδατοκαλλιεργητική  δραστηριότητα  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»,
συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α..
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  της
επαναληπτικής  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.  Βοιωτίας»,  χρήσης  2014,  προϋπολογισμού
1.800.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 674

ΘΕΜΑ  12ο:  Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  της
επαναληπτικής ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Διευθέτηση άνω ρου Βοιωτικού

3



Κηφισού  Ν.Α.  Βοιωτίας.  Εκτέλεση  αντιπλημμυρικών  εργασιών  στον  ποταμό
Κηφισό», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 490.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 675

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την
ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης του parking Διοικητηρίου
Λιβαδειάς», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 676

ΘΕΜΑ  14ο:  Έγκριση  του  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Αντιμετώπιση κατολίσθησης στη χ.θ 8+000 του δρόμου διασταύρωση Μαρμαρίου –
Κάρυστος».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 677

ΘΕΜΑ  15ο:  Εξέταση  ένστασης  -  έγκριση  του  αποτελέσματος  της  ανοικτής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Διαμόρφωση  Παλαιού  Ξενώνα  Ιερού  Προσκυνήματος
Οσίου  Ιωάννη  Ρώσσου  σε  Μουσειακό  Χώρο  Μικρασιατικού  Πολιτισμού»,  Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραπομπή του θέματος στην Νομική Υπηρεσία της Π.Σ.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 678

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για συμμετοχή της «Περιφέρειας
Στερεάς  Ελλάδας  -  Π.Ε.  Εύβοιας»  στην  εκδήλωση  που  διοργανώνει  ο  σύλλογος
Ξενοδόχων Αιδηψού, με θέμα: «1ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 679

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης επιπλέον ποσού για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 680

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικών -  κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής
δημοπρασίας  του έργου:  «Βελτίωση και  σήμανση μονοπατιών στην περιοχή της
νήσου Τριζονίων», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 36.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 681

4



ΘΕΜΑ  19ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  αξιολόγησης  των  υποβληθέντων
δικαιολογητικών συμμετοχής  και  των τεχνικών  προσφορών του διενεργούμενου
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα:
1.  η συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο για τα τμήματα για τα οποία:
α) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον 2 προσφορές,
β) έχει υποβληθεί  ή τελικά έγινε αποδεκτή 1 μόνο προσφορά.
2. η συνέχιση του διαγωνισμού με απευθείας διαπραγμάτευση για τα τμήματα για
τα οποία:
α) δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά,
β) για τα οποία υποβλήθηκαν προσφορές αλλά δεν έγιναν δεκτές.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 682

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση αριθμού συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
ανάθεση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα δρόμου Αγ.  Κων/νου –
Ζέλι (Τμήμα Άγ. Κων/νος – Άγναντη)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής
380.000,00 € με Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 683

ΘΕΜΑ 21ο:  Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 540/5-05-2014 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής  περί  έγκρισης  του  πρακτικού  1 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 684

ΘΕΜΑ  22ο:  Έγκριση  δημοπράτησης  με  πρόχειρο  διαγωνισμό  του  έργου:
«Αποκατάσταση  ζημιών  αναβαθμού  γέφυρας  Ίναχου»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 685

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση  πρακτικού  2  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 686
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ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής
δημοπρασίας 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 687

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου  «Συντήρηση  ηλεκτροφωτισμού  κόμβων  οδικού  δικτύου»,  Π.Ε.  Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 117.468,80 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 688

ΘΕΜΑ  26ο:  Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις  ή  παροχή  υπηρεσιών  και  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα, πλην της δαπάνης με α/α 7.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 689

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 690

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου «Οδός Γλύφας – Φανός
Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 3.800.000,00 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 691
ΘΕΜΑ  29ο: Συγκρότηση  Επιτροπής  διεξαγωγής  διαγωνισμού  και  ορισμός  νέας
ημερομηνίας δημοπράτησης για το έργο «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 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 692

ΘΕΜΑ 30ο:  Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάθεση του
έργου:  «Επείγοντα  αντιπλημμυρικά  έργα  στον  Σπερχειό  ποταμό  και  τους
συμβάλλοντες χείμαρρους σε αυτόν», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 3.500.000,00
€.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 693
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την δημοπράτηση εργασιών
της δράσης  C1,  στα πλαίσια του προγράμματος «Διατήρηση δασών και δασικών
ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο
της Στερεάς Ελλάδας».
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 694

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα, πλην των δαπανών με α/α 8,10,11.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 695

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την επισκευή και συντήρηση των
κλιματιστικών  των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  με  έδρα  τη
Λαμία.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 696

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος του επαναληπτικού
πρόχειρου  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 697

ΘΕΜΑ 35ο: 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 698

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και  πληρωμής δαπάνης  για  πρόσληψη
σαράντα  (40)  ατόμων  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου
(μέχρι 30/11/2014), για την αντιμετώπιση των εποχιακών αναγκών της Διεύθυνσης
Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  στην  εφαρμογή  του
προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 699

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για πρόσληψη έξι
(6)  ατόμων  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  χρονικής
διάρκειας  μέχρι  5,5  μήνες,  για  την  αντιμετώπιση  των  εποχιακών  αναγκών  της
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Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  στην
εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 700

ΘΕΜΑ  38ο:  Έγκριση  έκδοσης  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής,  Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 701

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δημόσιου
διεθνούς  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.
Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα:
1. η συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο για τα τμήματα:
α) που εισηγείται η Υπηρεσία,
β) για τα οποία υποβλήθηκε 1 μόνο προσφορά.
2. η συνέχιση του διαγωνισμού με απευθείας διαπραγμάτευση για τα τμήματα:
α) για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά,
β) για τα οποία υποβλήθηκαν προσφορές οι οποίες απορρίφθηκαν.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 702

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρακτικού 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 703

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρακτικού 6 της επιτροπής του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 704

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου 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 705
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ΘΕΜΑ  43ο:  Έγκριση  του   τροποποιημένου  προϋπολογισμού  μελέτης  και  του
εντύπου  οικονομικής  προσφοράς  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 706

ΘΕΜΑ  44ο:  Έγκριση  παράτασης  του  συνολικού  χρόνου  εκπόνησης  της  μελέτης
«Παράλληλα  έργα  Δήμου Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προεκτιμωμένης αμοιβής 159.896,61 € χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 707

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 708

ΘΕΜΑ  46ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε :
α) κατά πλειοψηφία.
β) ομόφωνα η αναβολή της δαπάνης με α/α 10.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 709

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα πλην των δαπανών των παραγράφων ζ,η,θ, της εισήγησης της
αρμόδιας Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 710

ΘΕΜΑ  48ο:  Ακύρωση  της  υπ΄αριθμ.  416/7-04-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επαναδημοπράτηση 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 711

ΘΕΜΑ  49ο:  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
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προετοιμασία  της  Περιφέρειας  ενόψει  της  επόμενης  προγραμματικής  περιόδου
2014-2020», προϋπολογισμού 578.100,00 € με Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόσυρση του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 712
ΘΕΜΑ 50ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 713

ΘΕΜΑ  51ο:  Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 714

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 715

ΘΕΜΑ 53ο:  Ακύρωση – τροποποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  έγκρισης  δαπάνης  του  προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ 54ο:  Τροποποίηση των Κ.Α.Ε. πληρωμής έργων, που περιλαμβάνονται στις
υπ΄αριθμ.  406/16-04-2013,  1575/19-12-2013  και  896/29-07-2013  αποφάσεις  της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ 55ο:  Έγκριση μίσθωσης ακινήτων και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για
την στέγαση υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 716

ΘΕΜΑ  56ο:  Συγκρότηση επιτροπής  διεξαγωγής  της  δημοπρασίας  του  έργου
«Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της
οδικής  ασφάλειας  στο  Εθνικό  και  Επαρχιακό  οδικό  δίκτυο  της  Π.Ε.  Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 3.600.000,00 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 717
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ
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	ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σε αίτηση της Μαρίας Μάργαρη.
	ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 1/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
	ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρακτικού 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..

