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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 1 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 09:30 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. 1305/29-07-2014  πρόσκλησης του
Προέδρου  αυτής,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  σε  όλα  τα  μέλη  της,  συζήτησε  τα
παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από  844 έως, 928 έτους 2014:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  εξόφληση
οφειλής στη Δ.Ε.Η., Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 844

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:  Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 49 του Ν.4274/14-07-2014, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για την χρονική περίοδο 11 Σεπτεμβρίου
2014  έως  28  Φεβρουαρίου  2015  του  σχολικού  έτους  2014-2015,,  συνολικού
προϋπολογισμού 579.965,57 € με Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των
96.660,93 € με ΦΠΑ για δικαιώματα προαίρεσης.
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 845

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο:  Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρων  διαγωνισμών  και  των
σχετικών όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4274/14-07-2014, για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας,
σχολικού  έτους  2014-2015,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.105.853,83 €,  με  Φ.Π.Α.,
συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 184.308,97 € για δικαιώματα προαίρεσης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 846

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο: Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  49  του  Ν.4274/14-07-2014,  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών
μεταφοράς  μαθητών,  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Βοιωτίας,  για  το  σχολικό  έτος
2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού με τα δικαιώματα προαίρεσης 599.229,71 € με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 847

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο: Έγκριση  πρακτικού  2  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 848

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  19/16-07-2014  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 849

ΘΕΜΑ  2ο: Ορισμός  εισηγητή  για  αίτηση  θεραπείας  της  ανώνυμης  τεχνικής
εταιρείας  με την επωνυμία «ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων για το έργο:  «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου  3ου δημοτικού
σχολείου Χαλκίδας».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 850

ΘΕΜΑ  3ο:  Λήψη  απόφασης  για  την  ανάθεση  του  έργου:  «Αποκατάσταση
διατηρητέου  κτιρίου  3ου δημοτικού  σχολείου  Χαλκίδας», προϋπολογισμού
2.000.000,00  €, μετά  την  έκπτωση  της  αναδόχου  εργοληπτικής  επιχείρησης
“ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  η ανάθεση του έργου στον δεύτερο μειοδότη την «Κ/Ξ ΑΦΟΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ - ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ – ΘΩΜΑ».
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 851

ΘΕΜΑ 4ο:  Διορισμός  δικηγόρου για  απόκρουση αίτησης  ακυρώσεως Νικήτα και
Άννας Κωνσταντοπούλου, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 852

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 24/12/2010 και με αριθμό
καταθέσεως  336/2010  προσφυγής  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 853

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 05/05/2010 και με αριθμό
καταθέσεως  100/2010  προσφυγής  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 854

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 01/09/2011 και με αριθμό
καταθέσεως  192/2011  προσφυγής  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 855

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Α» και τον
διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΠΑΛ A.E.», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 856

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής Αχιλλέα Φραγκάκη, στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 857

ΘΕΜΑ  10ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας», στο Εφετείο Ευβοίας [υπόθεση Ελένης Θαλασσινού].
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 858

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συλλογή, συσκευασία, μεταφορά και καταστροφή
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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 κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 859

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας
και  των  Ν.Π.Δ.Δ.  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Βοιωτίας»,  συνολικού
προϋπολογισμού 147.634,00€ με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 860

ΘΕΜΑ  13ο:  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»).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 861

ΘΕΜΑ  14ο: Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  750/30-06-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής - Διορισμός δικηγόρου επί αιτήσεως ακυρώσεως της ανώνυμης εταιρείας
με  την  επωνυμία  «ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ») στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 862

ΘΕΜΑ  15ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (έφεση Σπύρου Ζήση του Ιωάννη).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 863

ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  πληρωμή  αποζημίωσης  υπερωριακής
απασχόλησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος 2014.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 864

ΘΕΜΑ  17ο:  Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  και  της  1ης

Συμπληρωματικής  Σύμβασης  του  έργου:  «Αποκατάσταση  επαρχιακού  δρόμου
Χανίων-Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 865
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του 5ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
του έργου: «Μετατροπή κτιρίου παλαιού δασαρχείου σε ιστορικό και λαογραφικό
μουσείο», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 499.543,44 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 866

ΘΕΜΑ 19ο:  Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 37/28-02-2011 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  συγκρότησης  Επιτροπής
Διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της  μελέτης  «Μελέτη  βελτίωσης  κατά  τμήματα
δρόμου  Αγ.  Κωνσταντίνου  –  Ζέλι  (Τμήμα  Άγ.  Κωνσταντίνος  –  Άγναντη)»,
προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης 380.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 867

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση  αποτελέσματος  διαγωνισμού  και  ανάθεση  της  μελέτης
«Προστασία παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης»,  Π.Ε.  Εύβοιας,  προεκτιμώμενης
αμοιβής 115.000,00€
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 868

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση πρακτικού επαναβαθμολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού
για  την  ανάθεση  εκπόνησης  της  μελέτης  «Μελέτη  βελτίωσης  κατά  τμήματα
δρόμου Αγίου Κων/νου – Ζέλι (Τμήμα Αγ. Κων/νος – Άγναντη )», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προεκτιμώμενης αμοιβής 380.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 869

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση  δαπάνης  -  διάθεση  πίστωσης,  ανεξαρτήτως αρχικής  πηγής
χρηματοδότησης, για την εξόφληση της 5ης εντολής πληρωμής και πιστοποίησης
της εργολαβίας «Δρόμος από Έξαρχο προς Διόνυσο Ν. Βοιωτίας (Όρια Νομού)».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 870

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του
έργου της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων των υπηρεσιών της
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 104.550,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 871

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 872
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ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση  δημοπράτησης  με  πρόχειρο  διαγωνισμό  του  έργου:
«Ανακατασκευή αναβαθμού εντός της κοίτης του Γοργοποτάμου», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 24.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 873

ΘΕΜΑ 26ο: Διορισμός δικηγόρου για άσκηση αίτησης ανακλήσεως στο αρμόδιο VI
τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εγκρίθηκε:
1. κατά πλειοψηφία η συζήτηση του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 874
2. ομόφωνα η απόρριψη της εισήγησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 875

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση άσκησης ή  μη ενδίκου μέσου κατά των με αριθμ.  526/2012,
527/2012, 542/2012 αποφάσεων του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, κατά
της  αριθμ.  255/2012   απόφασης  του  1ου Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου
Χαλκίδας  και  της  αριθμ.  20/2014  απόφασης  του  2ου Τριμελούς  Διοικητικού
Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθούν ένδικα μέσα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 876

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
-  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Οδός Νεοχωράκι  –  Τανάγρα Ν.Α.
Βοιωτίας από Χ.Θ. 3+300 έως Χ.Θ. 7+800 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)», προϋπολογισμού 6.540.000
€. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 877

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση  δαπανών  για  την  πληρωμή  λογαριασμών  έργων,  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 878

ΘΕΜΑ  30ο:  Έγκριση  δημοπράτησης  με  ανοιχτή  δημοπρασία  του  έργου
«Εγκιβωτισμός  χειμάρρου  εντός  του  Τ.Κ.  Κόμνηνας»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 32.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 879
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ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου «Τοίχος αντιστήριξης
στην Ε.Ο. Γραβιάς Άμφισσας  θέση “Αη Λιώσα”», Π.Ε. Φωκίδας,  προϋπολογισμού
50.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 880

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση  μίσθωσης  μηχανολογικού  εξοπλισμού,  έτους  2014,  Π.Ε.
Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 881

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση  μίσθωσης  μηχανολογικού  εξοπλισμού,  έτους  2015,  Π.Ε.
Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 882

ΘΕΜΑ 34ο: Λήψη νέας απόφασης  για  την κατακύρωση του αποτελέσματος της
ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση τμήματος δρόμου στον Αγ. Κων/νο»,
Π.Ε.  Φθιώτιδας, προϋπολογισμού  30.000,00  €  με  Φ.Π.Α.,  μετά  την  θετική
γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αταλάντης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 883

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση  πρακτικού  3  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 884
ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση  δαπάνης  -  διάθεση  πίστωσης  για  αμοιβή  δικηγόρων,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 885

ΘΕΜΑ  37ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 886

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  του  έργου  «Οδός  Καστανιά  –
Πρόδρομος Ροσκιά – Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 887
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ΘΕΜΑ  39ο: Εξέταση  ένστασης  –  έγκριση  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  του
έργου:  «Ανακατασκευή  οδοστρώματος  Ε.Ο.  Χρισσού  –  Δελφών  Β΄  Φάση»,  Π.Ε.
Φωκίδας, προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α..
Αποδέχτηκε ομόφωνα  την  ένσταση  και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  της
δημοπρασίας του έργου στον κ. Αθανασίου Ιωάννη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 888

ΘΕΜΑ  40ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού και Oικολογικού
Συλλόγου Υψηλάντη Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 889

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης -  διάθεση πίστωσης για εξόφληση ποσού για την
παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ, για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ 766 με τίτλο
«Αταλάντη – Όρια Νομού Ν.Α. Φθιώτιδας». 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 890

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση  πρακτικού  2  της  επιτροπής  διαγωνισμού  του  έργου
(υπηρεσίας):  «Προβολή  θεματικών  μορφών  τουρισμού  και  Γενική  Τουριστική
Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 891

ΘΕΜΑ  43ο: Έγκριση  έκδοσης  χρηματικών  ενταλμάτων  προπληρωμής,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 892

ΘΕΜΑ  44ο: Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης  του  υποέργου  «Αποκατάσταση
οδοστρώματος  τμημάτων  της  ΕΠ.Ο.  5  –  Πυρά  Μαυρολιθάρι»,  Π.Ε.  Φωκίδας,
προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 893

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Βελτίωση επαρχιακού
δρόμου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας Β Φάση», Π.Ε. Φωκίδας,  προϋπολογισμού
80.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 894
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ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Αποκατάσταση ζημιών
στην γέφυρα περιοχή Λευκαδιτίου», Π.Ε. Φωκίδας,  προϋπολογισμού 44.000,00 € με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 895

ΘΕΜΑ  47ο: Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης  του  υποέργου  «Αποκατάσταση
οδοστρώματος τμημάτων της ΕΠ.Ο. 14 - Τρίκορφο», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού
46.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 896

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας –  κατακύρωση αποτελέσματος του
διαγωνισμού  του  έργου:  «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 897

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση, υπό προϋποθέσεις, για την συνέχιση του ανοικτού δημόσιου
μειοδοτικού διαγωνισμού για το Τμήμα Δ της αριθμ.4376/18-03-2014 προκήρυξης με
την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 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 898

ΘΕΜΑ  50ο: Έγκριση  αντικατάστασης  αναπληρωματικού  μέλους  τριμελούς
επιτροπής  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  των  διαγωνισμών  και  των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 899

ΘΕΜΑ  51ο: 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 900
ΘΕΜΑ  52ο: Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις  ή  παροχή  υπηρεσιών  και  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 901

ΘΕΜΑ  53ο: Έγκριση  πρακτικού  2  της  επιτροπής  του  ανοιχτού  δημόσιου  διεθνή
διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών  των  δημόσιων
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 902

ΘΕΜΑ  54ο: Έγκριση  πρακτικού  4  της  επιτροπής  του  επαναληπτικού  ανοιχτού
δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών  μεταφοράς μαθητών,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 903

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δωρεάν εκπόνησης μελέτης για την βελτίωση ανακαμπτόντων
ελιγμών της οδικής αρτηρίας Αμφίκλεια - Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, στα
πλαίσια της βασικής μελέτης  «Βελτίωση οδού Αμφίκλεια – Χιονοδρομικό Κέντρο»,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 904

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας –  κατακύρωση αποτελέσματος του
διαγωνισμού του έργου:  «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον Σπερχειό ποταμό
και τους συμβάλλοντες χείμαρρους σε αυτόν»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού
3.500.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 905

ΘΕΜΑ  57ο: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Αντιπλημμυρικές
παρεμβάσεις στον Σπερχειό ποταμό και σε χείμαρρούς του».  
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 906

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του έργου: «Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης», Π.Ε. Φθιώτιδας.  
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 907

ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του έργου: «Βελτίωση ελιγμού στο
επαρχιακό δίκτυο στο Τ.Κ Κρίκελλου», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 908
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ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του έργου: «Βελτίωση ελιγμού στην
επαρχιακή οδό Κολάκα προς Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 909

ΘΕΜΑ  61ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  πληρωμή  του  έργου:  «Κατασκευή  έργων
απορροής  όμβριων  υδάτων  στον  επαρχιακό  δρόμο  προς  Άγ.  Ι.  Θεολόγο
Θερμοπυλών», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 910

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη
επέκτασης λιμένα Αρκίτσας & Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 911

ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 912

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση  κατανομής των αδιάθετων υπολοίπων προηγουμένων ετών,
από Επιχορηγήσεις Προνοιακών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 913

ΘΕΜΑ  65ο: Έγκριση δαπανών  και  διάθεση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 914

ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 915

ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 916
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ΘΕΜΑ  68ο: Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεσης  πίστωσης  για  τη  συμμετοχή  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εκδήλωση -
έκθεση που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Σπουδών Εγγύς Ανατολής με θέμα
«Η Βιομηχανία της Χαλκίδας: Κτίρια, Προϊόντα, Άνθρωποι».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 917
ΘΕΜΑ 69ο:  Έγκριση διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών για τμήματα της αριθμ.
1297/10-03-2014 διακήρυξης του ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας, για τα οποία δεν έχει αναδειχθεί ανάδοχος.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 918

ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης δρομολογίου  μεταφοράς  μαθητών
της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 919

ΘΕΜΑ 71ο:  Εξέταση ένστασης της ΜΕΛΚΑ Α.Ε., αναδόχου του έργου: «Kατασκευή
οδού Καναβάρι – Διασταύρωση Θεσπιών - Δομβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη Πρόδρομος
(με παράκαμψη Δομβραίνας)»,  Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 32.650.000,00 € με
Φ.Π.Α., χρήσης 2006.
Απέρριψε ομόφωνα την ένσταση της ΜΕΛΚΑ Α.Ε..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 920

ΘΕΜΑ  72ο: Έγκριση πρακτικού  5  της  επιτροπής  του  επαναληπτικού  ανοιχτού
δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών  μεταφοράς μαθητών,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 921

ΘΕΜΑ  73ο: Λήψη  απόφασης  επί  επανυποβληθέντος  αιτήματος  για  έγκριση
δαπάνης  πληρωμής  στην  εταιρεία  «KOLOSSOS SECURITY»  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.”,  για το χρονικό διάστημα από 24-12-2013 έως 23-02-
2014,  για  την  φύλαξη  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  του  Μεγάρου  της  Π.Ε.
Εύβοιας.
Ενέμεινε ομόφωνα στην υπ΄αριθμ.  253/4-3-2014 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 922

ΘΕΜΑ  74ο: Λήψη  απόφασης  επί  επανυποβληθέντος  αιτήματος  για  έγκριση
πρακτικού  της επιτροπής του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον
«Εξοπλισμό  και  την  λειτουργική  διασύνδεση  του  Κέντρου  Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 110.000,00 € με Φ.Π.Α..
Απέρριψε ομόφωνα την εισήγηση της Υπηρεσίας.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 923

ΘΕΜΑ  75ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 924

ΘΕΜΑ  76ο: Έγκριση  δαπάνης  -  δέσμευση  πίστωσης  για  την  προμήθεια
κλιματιστικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 925
ΘΕΜΑ 77ο: 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 926

ΘΕΜΑ 78ο:  Διενέργεια προφορικής ανοικτής μειοδοτικής δημοπρασίας και ανάδειξη
μειοδότη  ιδιοκτήτη  προσφερόμενου  ακινήτου  για  την  στέγαση  υπηρεσιών  της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 927

ΘΕΜΑ  79ο: Έγκριση  δαπάνης  και  δέσμευση  πίστωσης  για  πρόσληψη  ενός  (1)
υπαλλήλου με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 928

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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	ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση πρακτικού 2 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014».

