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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3,  1ος όροφος), σήμερα στις  30 Ιουνίου  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. 1071/25-6-2014  πρόσκλησης του Προέδρου αυτής,
που επιδόθηκε  νόμιμα σε όλα τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που
έλαβαν αριθμό απόφασης από 722 έως 772, έτους 2014:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο: Έγκριση  πρακτικού  3  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  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 722

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:  Έγκριση άσκησης ή μη ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής
του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 723

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο: Έγκριση  δαπάνης  για  συμμετοχή  της  Περιφερειακής
Ενότητας  Φωκίδας  σε  συνδιοργάνωση  με  το  σωματείο  ‘’ΔΙΑΖΩΜΑ’’  και  την  Ι’
Εφορεία  Προϊστορικών  και  Κλασσικών  Αρχαιοτήτων  Δελφών πολιτιστικής
εκδήλωσης για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των Δελφών.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 724

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο:  Έγκριση  πρακτικού  1  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 725

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο: Συμπλήρωση  –  τροποποίηση  της  υπ΄  αριθμ  702/2014
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 726

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δαπάνης -  διάθεση πίστωσης για συμμετοχή της
Περιφερειακής  Ενότητας  Εύβοιας  στην  εκδήλωση  που  διοργανώνει  ο  Όμιλος
Αλιέων  Λίμνης  “Ο  Ποσειδών”  με  θέμα:  «Διοργάνωση  Μαραθώνιας  Κολύμβησης
‘’ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2014’’».
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 727

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο:
Παροχή  εξουσιοδότησης  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 728

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο:
Άσκηση  ενδίκου  μέσου  κατά  της  απόφασης  ιδιωτικοποίησης  του  Χιονοδρομικού
Κέντρου Παρνασσού μέσω της παραχώρησής του στο ΤΑΙΠΕΔ.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 729

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικών  16/16-06-2014  και  17/25-06-2014  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 730

ΘΕΜΑ  2ο: Λήψη  απόφασης σχετικά  με  την  έγκριση  της  1ης Συμπληρωματικής
σύμβασης που περιλαμβάνεται στον  4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του
έργου:  «Ανέγερση Γενικού Λυκείου Δροσιάς»,  Π.Ε.  Εύβοιας, μετά την υπ΄ αριθμ.
2/3/2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 ν. 2218/1994.
Η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα:
1. επανέλαβε την κρίση της, σε σχέση με την έγκριση του 4ου  Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.
του έργου του θέματος, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 1281/2013 απόφασή
της, 
2.  δεν αποδέχτηκε (απέρριψε) την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Εύβοιας, 
3. δεν ενέκρινε την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον
4ο  Α.Π.Ε. του έργου του θέματος,
κατά πλειοψηφία 
4. ζήτησε να διενεργηθεί  ΕΔΕ και  εφόσον από το  πόρισμά της  προκύπτουν και

ενδείξεις για ποινικά αδικήματα, να διαβιβαστεί ο φάκελος στον αρμόδιο
Εισαγγελέα.        

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 731

ΘΕΜΑ  3ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  (απόκρουση  αίτησης  ακυρώσεως  των
Γεωργίας & Παγώνας Γουρνά).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 732

ΘΕΜΑ  4ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» στο Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά (απόκρουση της από 1-09-2011 και  με
αριθμ κατ. 192/2011 αίτησης ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ»).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 733

ΘΕΜΑ  5ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» στο Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά (απόκρουση της από 5-05-2010 και  με
αριθμ κατ. 100/2010 αίτησης ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ»).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 734
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ΘΕΜΑ  6ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (απόκρουση της από 24-12-2010 και με
αριθμ κατ. 336/2010 αίτησης ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ»).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 735

ΘΕΜΑ  7ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  (απόκρουση  αγωγής  της  ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕ»).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 736

ΘΕΜΑ  8ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Ειρηνοδικείο  Αθηνών  (απόκρουση  αγωγής  της  εταιρείας  με  την
επωνυμία  "ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΣΟΦΙΑ  ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ").
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 737

ΘΕΜΑ  9ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  την  νομική  υποστήριξη  και  υπεράσπιση
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 738

ΘΕΜΑ  10ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» στη συζήτηση της από 19-06-2014 έφεσής της στο Μονομελές Εφετείο
Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 739

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  πληρωμή  λογαριασμού  έργου,  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 740

ΘΕΜΑ  12ο:  Έγκριση  δημοπράτησης  του  έργου:  «Διαμόρφωση  περ.  χώρου
Βυζαντινών ναών Άτταλης», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 150.000,00 €.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 741
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ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση  μεταβολής  νομικής  μορφής  μέλους  αναδόχου  σύμπραξης
γραφείων  μελετών  της  μελέτης:  «Σχέδιο  Χωρικής  και  Οικιστικής  Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αυλώνος Ν. Εύβοιας».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 742

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη
κατασκευής  αρδευτικού  δικτύου  στην  κτηματική  περιφέρεια  Ηράκλειας»,  Π.Ε.
Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 134.899,02 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 743

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος 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 744

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση  πρακτικού  1 της  επιτροπής  του  επαναληπτικού  ανοιχτού
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 745

ΘΕΜΑ 17ο:  Ακύρωση – τροποποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  έγκρισης  δαπάνης  του  προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Απορρίφθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 746

ΘΕΜΑ 18ο: 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.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 747

ΘΕΜΑ  19ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  -  Τμήμα  Ε΄  (απόκρουση  αίτησης
ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΕΛΒΑΛ Α.Ε.)».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 748
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ΘΕΜΑ  20ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  -  Τμήμα  Ε΄(απόκρουση  αίτησης
ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.»).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 749

ΘΕΜΑ  21ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  (απόκρουση  αίτησης  ακύρωσης  της
ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ»).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 750

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου 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.  και  ορισμός  ημερομηνίας
ανοίγματος των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών.
Ομόφωνα  εγκρίθηκε  και  ορίστηκε  ημερομηνία ανοίγματος  των  οικονομικών
προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών η 7/07/2014.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 751

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού  για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου, των Επιτροπών, των Ημερίδων και των Συνεδρίων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το 2014, προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 752

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση  πίστωσης  για  τη  διενέργεια  ημερίδας  στη  Λαμία με  θέμα:
«Παρουσίαση  του έργου καταγραφή  της  ενδημικής,  σπάνιας  και  κινδυνεύουσας
χλωρίδας της Οίτης». 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 753

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του
διαγωνισμού  του  έργου:  «Διατήρηση  και  ανάδειξη  γέφυρας  στον  χείμαρρο
Σκίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 205.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 754

ΘΕΜΑ  26ο:  Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
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διαγωνισμού 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 755

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 756

ΘΕΜΑ  28ο:  Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα όλες οι δαπάνες, εκτός των δαπανών με α/α 2 και 7.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 757

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία όλες οι  δαπάνες,  εκτός της δαπάνης με α/α 10,  η
οποία ομόφωνα αποσύρθηκε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 758

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή οδού από
διασταύρωση Ε.Ο. Στενή – Στρόπωνες προς Μετόχι – Μετόχι (χ.θ. 10+000 έως χ.θ.
16+000), Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 759

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση υποκατάστασης του αρχικού αναδόχου «Ν. ΣΚΕΥΑΚΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.» από τρίτο στην κατασκευή τμήματος του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού
Δικτύου Ύδρευσης», προϋπολογισμού 935.206,65 €. 
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ  32ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  απ’   ευθείας  ανάθεση
υπηρεσιών  επισκευής  και  συντήρησης  των  κλιματιστικών  των  υπηρεσιών  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 760

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και δέσμευση
πίστωσης για την πληρωμή διοδίων, πινακίδων και ΚΤΕΟ όλων των οχημάτων της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 761
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ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 762

ΘΕΜΑ  35ο:  Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 763

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού 2 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 764

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος του 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 765

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση  πρακτικού  3  -  κατακύρωση  αποτελέσματος  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 766

ΘΕΜΑ 39ο: 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 767

ΘΕΜΑ  40ο:  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 768
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ΘΕΜΑ 41ο: Μίσθωση οικημάτων για τη στέγαση των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης
και Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 769

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  του  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 ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 770

ΘΕΜΑ  43ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευσης  πίστωσης  για  την  υλοποίηση  της
Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  και  του
Ελληνικού  Κέντρου  Θαλασσίων  Ερευνών  για  το  έργο:  «Παρακολούθηση  της
ποιότητας των παράκτιων θαλασσίων υδάτων σε περιοχές με υδατοκαλλιεργητική
δραστηριότητα της Π.Σ.Ε.».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 771

ΘΕΜΑ 44ο:  Έγκριση μετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 772

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
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	ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος του 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..


