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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τακτική
συνεδρίασή  της,  στις   4  –  9  -  2013,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  10:00  π.μ., που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Πλατεία Ελευθερίας 3,  1ος

όροφος,  έπειτα από την υπ΄  αριθμ.  1449/30-8-2013 πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανασίου Μπουραντά, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα
τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης  από
1037 έως 1068, έτους   2013:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο : Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της
Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 52.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διενέργεια, τους όρους της διακήρυξης του πρόχειρου
διαγωνισμού και την δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1037

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  2ο :  Έγκριση  δαπάνης  για  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Φωκίδας  στο
ετήσιο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, που διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος
Ελαιώνα Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1038
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ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο :  Συμπλήρωση  -  διόρθωση  της  υπ΄  αριθμ.  583/29-5-2013
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  την  συμπλήρωση  -  διόρθωση  της  υπ΄  αριθμ.  583/29-5-2013
απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1039

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο : Διορισμός δικηγόρων για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» (Π.Ε. Φωκίδας).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τον  διορισμό  των  δικηγόρων,  α)  Κασούτσα  Παναγιώτα,  β)
Παλούκη Ευάγγελο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1040

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο : Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση του «εορτασμού μνήμης
της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος», Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1041

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο :  Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία των συμμετεχόντων
στην Πανελλαδική ποδηλασία για φιλανθρωπικό σκοπό, στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1042

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο: Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  286/27-3-2013  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής & λήψη νέας σχετικά με την έγκριση τευχών προφορικής
δημοπράτησης  και  διακήρυξης  του  έργου: «Ηλεκτροφωτισμός  κόμβου  Αγίου
Σπυρίδωνα», Π.Ε. Φωκίδας,  προϋπολογισμού 33.500,00 € (εξ αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ανακαλεί  ομόφωνα  την  υπ΄αριθμ.  286/27-3-2013  απόφασή  της  και  ενέκρινε  τη
διενέργεια,  τους  όρους  της  διακήρυξης  της  προφορικής  δημοπρασίας  και  την
δαπάνη για το έργο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1043

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  25/27-8-2013,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 25/27-8-2013.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1044

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2014.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  το σχέδιο  προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας έτους 2014.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1045

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών
κατασκευής υδρομάστευσης στο Τ.Κ. Καπνοχωρίου», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1046

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
του  έργου  :  «Τεχνικός  Σύμβουλος  για  την  υποστήριξη  σύνταξης  του
Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  το  πρακτικό  2  της  επιτροπής  παρακολούθησης  και
παραλαβής του παραπάνω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1047

ΘΕΜΑ  5ο :  Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  προθεσμίας  εκπόνησης  της
μελέτης  :  «Βελτίωση  της  επαρχιακής  οδού  Αταλάντη  –  ΠΑΘΕ  –  Σκάλα
Αταλάντης», Π.Ε Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  την  παράταση  προθεσμίας  της  παραπάνω  μελέτης
μέχρι 15-3-2015.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1048

ΘΕΜΑ 6ο : Μη έγκριση διάλυσης της σύμβασης της μελέτης : «Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο Δήμου Ερέτριας Νομού Εύβοιας».
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τη μη διάλυση της σύμβασης της παραπάνω μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1049

ΘΕΜΑ  7ο :  Έγκριση  του  5ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών,  του  4ου

Πρωτοκόλλου  Κανονισμού  Τιμών  Μονάδας  Νέων  Εργασιών  και  της  2ης

Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση οδού Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα –
Άγ.  Γεώργιος  Λιχάδας  με  παράκαμψη  Γιάλτρων  (τμήμα  Α:  παράκαμψη  Αγ.
Νικολάου)», Π.Ε. Εύβοιας ( εξ΄ αναβολής).
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  τον 5ο  Α.Π.Ε.,  το  4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  και  την  2η

Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1050

ΘΕΜΑ 8ο :  Εξέταση ενστάσεων - έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
του  έργου:  «Καθαρισμός  ερεισμάτων  και  κοπή  κλαδιών  και  δέντρων  στο  οδικό
δίκτυο  της  Π.Ε.  Φθιώτιδας»,  προϋπολογισμού  175.000,00  €  με  Φ.Π.Α.  (  εξ΄
αναβολής ).
Περίληψη απόφασης:
Αποδέχεται  ομόφωνα  τις δυο από τις τέσσερεις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και
ενέκρινε την επανάληψη του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1051

ΘΕΜΑ 9ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με την αναμονή ή μη παράτασης ισχύος της
βεβαίωσης ΜΕΕΠ της τεχνικής εταιρείας  «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,  αναδόχου του
έργου: «Ανέγερση  και  εξοπλισμός  πολιτιστικού  πνευματικού  κέντρου  Ιεράς
Μητρόπολης  Χαλκίδας»,  Π.Ε.  Εύβοιας,  προϋπολογισμού  2.700.000,00  € (εξ΄
αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Το θέμα κατά πλειοψηφία αποσύρεται.

ΘΕΜΑ  10ο : Έγκριση  α)  του  πρακτικού  1  της  επιτροπής  αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων του  ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
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  τον  Φ.Π.Α.  και  β)  του
αιτήματος για παράταση ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού  (εξ΄ αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  και  την
συνέχιση  του  διαγωνισμού  στο  επόμενο  στάδιο  αξιολόγησης  των  τεχνικών
προσφορών με τις υποψήφιες ανάδοχες εταιρείες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1052

ΘΕΜΑ  11ο :   Έγκριση  πρακτικού  αξιολόγησης  και  ανάθεση  της  μελέτης  :
«Γεωτεχνική  μελέτη  :  α)  Αντιμετώπισης  βραχοπτώσεων  κόμβου  εισόδου  &  β)
Τεχνικού εκσκαφής & επανεπίχωσης του έργου:  “Παράκαμψη λουτρών Αιδηψού
Ν.Α.  Εύβοιας”», κατά τις  διατάξεις  του  άρθρ.  10  παρ.  2.στ  του  ν.  3316/05,  όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3481/06, 
 προϋπολογισμού 36.900,00 € με Φ.Π.Α. 
Περίληψη απόφασης:



Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της άνω μελέτης και
κατακυρώνει το αποτέλεσμα στο μελετητή «ΒΑΝΤΟΛΑ ΛΑΜΠΡΟ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1053

ΘΕΜΑ  12ο : Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγών  στο  Διοικητικό
Πρωτοδικείο Βόλου, Π.Ε. Βοιωτίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό δικηγόρου, κ. Βασίλειο Σοφιώτη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1054

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης που περιλαμβάνεται στον 4ο

Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών του  έργου:  «Ανέγερση  Γενικού  Λυκείου
Δροσιάς», Π.Ε. Εύβοιας (εξ΄ αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1055

ΘΕΜΑ 14ο :  Εξέταση ένστασης – έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
του  έργου  :  «Αποκατάσταση  βλαβών  στον  οδικό  άξονα  Κλειδί  –  Προυσός  –
Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα  πρακτικά  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  αποδέχεται  την
ένσταση της  εργοληπτικής  επιχείρησης  «Μήτσιου  Νικόλαου  του  Κων/νου»,  και
κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  στην  εργοληπτική  επιχείρηση
«Μήτσιου Νικόλαου του Κων/νου».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1056

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου :  «Σήμανση οδικού
δικτύου Νοτ. Εύβοιας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 200.000,00 €.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  του  έργου  :  «Α.  ΚΟΡΚΟΒΕΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  &  ΣΙΑ
Ο.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1057

ΘΕΜΑ  16ο : Έγκριση  αποτελέσματος  δημοπρασίας  του  έργου  :  «Μίσθωση
μηχανημάτων  για  την  συντήρηση  του  οδικού  δικτύου  στα  όρια  του  Δήμου
Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € με το Φ.Π.Α..
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το
αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.
2039/29-8-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Ε. Ευρυτανίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1058



ΘΕΜΑ  17ο  : Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1059

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1060

ΘΕΜΑ  19ο : Έγκριση  δαπάνης  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1061

ΘΕΜΑ  20ο  :  Διόρθωση της  υπ΄  αριθμ.  345/4-4-2013  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  περί  εγκρίσεως δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή
λογαριασμών έργων στην Π.Ε. Εύβοιας.
Περίληψη απόφασης:
Διορθώνει ομόφωνα την υπ΄αριθμ. 345/4-4-2013 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1062

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1063

ΘΕΜΑ 22 ο: Εκδίκαση ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου :  «Οδός Ζάρακες – παραλία Αλμυροποτάμου
(Ολοκλήρωση)»,  Π.Ε.  Εύβοιας,  κατά  της  υπ’  αρ.  91469/4321/13-8-2012  απόφασης
έκπτωσής της (εξ΄ αναβολής).
Περίληψη απόφασης:
Αποδέχεται  ομόφωνα  την  ένσταση  της  εργοληπτικής  επιχείρησης
«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.» και  άρει  την  υπ’  αριθμ.   91469/4321/13-8-2012
απόφαση έκπτωσής της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1064



ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης : «Οδός Δερβενοχώρια Όρια Νομού προς Ελευσίνα Ν.Α.
Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 614.242,20 € με Φ.Π.Α.. 
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε  ομόφωνα  το πρακτικό ΙΙΙ  της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην
σύμπραξη  γραφείων  μελετών  «ΘΑΛΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε.  -  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΡΟΥΧΩΤΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1065

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση  δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1066

ΘΕΜΑ 25ο  : Έγκριση για κάλυψη δεσμεύσεων και  πληρωμή δαπανών από τον
Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1067

ΘΕΜΑ  26ο : Έγκριση  έκδοσης  Χρηματικού  Εντάλματος  Προπληρωμής,  Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Περίληψη απόφασης:
Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση Χ.Ε.Π. και τον υπόλογό του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1068

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

            Αθανάσιος Μπουραντάς


	ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης : «Οδός Δερβενοχώρια Όρια Νομού προς Ελευσίνα Ν.Α. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 614.242,20 € με Φ.Π.Α..

