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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις  10 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα  Δευτέρα  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.  216/5-2-2014  πρόσκλησης  του
Προέδρου  αυτής,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  σε  όλα  τα  μέλη  της,  συζήτησε  τα
παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 106 έως 169, έτους 2014:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  του  επαναληπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών
που  εδρεύουν  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Ευρυτανίας»,  προϋπολογισμού
395.500,00€ με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 106

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  3/29-1-2014  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 107

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση  δαπάνης  -  δέσμευση  πίστωσης   για  την  συμμετοχή  της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  υλοποίηση  Αθλητικών  Προγραμμάτων  σε
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συνδιοργάνωση  και  συνεργασία  με  τον  Δήμο  Λαμιέων  και την  Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση "Ερίβωλος Φθία", με εκδηλώσεις υπερτοπικής σημασίας
και  ευρείας  απήχησης  στην  πόλη  της  Λαμίας,  με  θέμα:  «Lamia Run Festival
(Αγώνας δρόμου 2nd Lamia Night &  Run και Αγώνας δρόμου 1st Lamia City Trail
Run)», συνολικού προϋπολογισμού 9.086,00 € με Φ.Π.Α. (εξ΄ αναβολής).
Απορρίφθηκε ομόφωνα η εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 108

ΘΕΜΑ  3ο: Συμπλήρωση  της  υπ΄αριθμ.  184/2011  αποφάσεως  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 109

ΘΕΜΑ  4ο:  Συμπλήρωση  της  υπ΄αριθμ.  1021/2012  αποφάσεως  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 110

ΘΕΜΑ  5ο:  Συμπλήρωση  της  υπ΄αριθμ.  1172/2012  αποφάσεως  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 111

ΘΕΜΑ  6ο:  Συμπλήρωση  της  υπ΄αριθμ.  1272/2012  αποφάσεως  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 112

ΘΕΜΑ  7ο: Συμπλήρωση  της  υπ΄αριθμ.  1282/2012  αποφάσεως  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 113

ΘΕΜΑ  8ο: Συμπλήρωση  της  υπ΄αριθμ.  341/2013  αποφάσεως  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 114

ΘΕΜΑ  9ο:  Συμπλήρωση  της  υπ΄αριθμ.  464/2013  αποφάσεως  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ  10ο: Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  15/2014  αποφάσεως  της  Οικονομικής
Επιτροπής,  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου



κατά της υπ' αριθμ. 139/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας.  
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 115

ΘΕΜΑ  11ο: Ανάκληση  ή  μη  της  υπ΄αριθμ.  1286/7-11-2013  απόφασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  ανάδειξης
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  2013»,  προϋπολογισμού
40.000,00 € (εξ΄ αναβολής).
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  η μη ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 1286/7-11-2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 116

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  του  πρόχειρου  επαναληπτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων
του  Μεγάρου  της  Π.Ε.  Εύβοιας,  προϋπολογισμού  52.000,00  €  με  Φ.Π.Α.  (εξ΄
αναβολής).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 117

ΘΕΜΑ  13ο:  Νομική  κάλυψη  και  υπεράσπιση  της  Προϊσταμένης  Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ενώπιον του
Β΄ Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου  Χαλκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 118

ΘΕΜΑ  14ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση Σταύρου Βερούση).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 119

ΘΕΜΑ  15ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση Ανέστη Ανεστόπουλου).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 120

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης  παγίων χορηγημάτων καθαριότητας  για  την  Π.Ε.
Ευρυτανίας, έτους 2014 (εξ΄ αναβολής).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 121
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ΘΕΜΑ 17ο:  Ενέργειες σε σχέση με τα ζητήματα των Αναπτυξιακών και  λοιπών
ανωνύμων Εταιρειών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Παραπέμφθηκε ομόφωνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 122

ΘΕΜΑ  18ο:  Έγκριση  των  όρων  διακήρυξης  του  ανοικτού  δημόσιου  μειοδοτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού
προϋπολογισμού 175.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 123

ΘΕΜΑ 19ο: Συμπληρωματική έγκριση για επισκευή μηχανημάτων, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 124

ΘΕΜΑ 20ο: «Τυπική» έγκριση δαπανών – δέσμευση πιστώσεων για την πληρωμή
υποχρεώσεων  που  αναλήφθηκαν  κατόπιν  αποφάσεων  της  Οικονομικής
Επιτροπής  το  προηγούμενο  οικονομικό  έτος  2013  και  θα  εκτελεστούν  το
τρέχον οικονομικό έτος 2014.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 125

ΘΕΜΑ 21ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1552/19-12-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής  περί  έγκρισης  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  επιλογή
αναδόχου για την μεταφορά αντικειμένων - ταχυμεταφορές, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  Π.Ε.  Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α. (73.800 € με Φ.Π.Α.).
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης ανά Περιφερειακή Ενότητα
για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών των απασχολουμένων στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια του προγράμματος ‘’Κοινωφελούς εργασίας’’  του
Ο.A.E.Δ..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 126

ΘΕΜΑ  23ο:  Έγκριση  δημοπράτησης  του  έργου:  «Διαπλατύνσεις,  τεχνικά  και
ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Γαύρος (Β΄ Φάση)», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού  250.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 127

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  της  προμήθειας:
«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης», Π.Ε. Φθιώτιδας.



Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 128

ΘΕΜΑ  25ο:  Έγκριση παράτασης  της  προθεσμίας  του  έργου:  «Αντιπλημμυρικές
παρεμβάσεις στον Σπερχειό ποταμό και σε χείμαρρούς του».
Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση μέχρι 30-7-2014.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 129

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  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 130

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  του
έργου:  «Κατασκευή  τεχνικών  στον  δρόμο  Παλαιοκατούνα  –  Σίχνικο»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 131

ΘΕΜΑ  28ο:  Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  προφορικής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Καθαρισμός  τεχνικών  έργων  του  Εθνικού  και
Επαρχιακού  δικτύου  Π.Ε.  Φωκίδας  (Α’  Φάση),  προϋπολογισμού  50.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Απορρίφθηκε ομόφωνα η εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 132

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση  των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Γέφυρα Κρικελλιώτη ποταμού – Δομνίστα – Ψηλός
Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 100.000,00 με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 133

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου προς Γοργιανάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού  40.000,00 με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 134

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση  απευθείας  ανάθεσης  άγονων  δρομολογίων  μεταφοράς
μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 135

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού περιόδου 2014», Π.Ε.
Φωκίδας, προϋπολογισμού 35.000 € χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 136

ΘΕΜΑ  33ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  την  μεταφορά
αντικειμένων – ταχυμεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 137

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια φακέλων
αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 138

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  κεραίας
αναμετάδοσης VHF, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 139

ΘΕΜΑ  36ο:  Συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της  μελέτης:
«Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ)  ΣΧΟΟΑΠ  Δυστίων
και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», προϋπολογισμού 41.811,39 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 140

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση τροποποίησης της 135293/5324/11-12-2013 σύμβασης μεταφοράς
μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 141
 
ΘΕΜΑ  38ο:  Έγκριση  τροποποίησης  της  4340/196/14-1-2014  σύμβασης  μεταφοράς
μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 142

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση παραίτησης μειοδότη από την πραγματοποίηση δρομολογίου
μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 143



ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 144

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση
μηχανημάτων μέτρησης αιθαλομίχλης στη Λαμία.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 145

ΘΕΜΑ 42ο:  Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ. 1296/20-12-2012  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής περί  έγκρισης  δαπάνης  και  διάθεσης  πίστωσης,  για  πληρωμή
λογαριασμών έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ  43ο:  Έγκριση  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  για  επανεκτύπωση  υλικού
τουριστικής προβολής, στα πλαίσια συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην τουριστική έκθεση στη Μόσχα, από 15 έως 18 Μαρτίου.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 146

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση
μηχανημάτων μέτρησης αιθαλομίχλης στην Άμφισσα.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 147

ΘΕΜΑ 45ο: Aνάκληση της υπ΄ αριθμ. 1556/19-12-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής  και  χορήγηση  παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας  του  έργου:
«Βελτίωση δρόμου  Γαρδίκι  -  Γραμμένη Οξυά», Π.Ε.  Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
5.000.000,00 € με Φ.Π.Α..  
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 148
                          
ΘΕΜΑ  46ο: Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  του  έργου:  «Ανακατασκευή
σαρζανετιών στη θέση Άγ. Πολύκαρπος και Γερακοφωλιά Πλείστου ποταμού», Π.Ε.
Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 149

ΘΕΜΑ  47ο:  Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και για πληρωμή λογαριασμών έργων της Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 150
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ΘΕΜΑ  48ο:  Συγκρότηση  α)  Επιτροπής  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  των
διαγωνισμών  και  των  διαδικασιών  διαπραγμάτευσης  και  β)  Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 151

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση διενέργειας 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 152

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 153

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 154

ΘΕΜΑ 52ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι της επιτροπής αξιολόγησης
προς  επιλογή  γραφείου  μελετών  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης:  «Μελέτη
βελτίωσης της Π.Ε.Ο. Θήβας Λιβαδειάς από το πέρας της παράκαμψης Αλιάρτου
(Χ.Θ. 24+414) έως τη διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, με παράκαμψη της Αγίας
Παρασκευής», προϋπολογισμού 549.951,39 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 155

ΘΕΜΑ  53ο: Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  από  τον  τακτικό
Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 156

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για προμήθεια ενός scanner και
ενός  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  για  την  ψηφιοποίηση  των  φακέλων  των
διπλωμάτων οδήγησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 157



ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση
μηχανημάτων μέτρησης αιθαλομίχλης στη Βοιωτία.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 158

ΘΕΜΑ  56ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 159

ΘΕΜΑ  57ο: Έγκριση  πρακτικού  της  αρμόδιας  επιτροπής  αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.
Εύβοιας και ανάθεση δύο νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό
έτος 2013 – 2014, του ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 160

ΘΕΜΑ  58ο:  Έγκριση  άσκησης  ή  μη  αγωγής  προς  διεκδίκηση  αχρεωστήτως
καταβληθέντων κοινοχρήστων δαπανών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα να ασκηθεί αγωγή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 161

ΘΕΜΑ  59ο: Έγκριση  α)  δαπάνης  –  δέσμευση  πίστωσης  και  β)  διενέργειας  ενός
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών (TONER) για τους εκτυπωτές,
τα φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές φαξ, για τις ανάγκες 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 162

ΘΕΜΑ  60ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 163

ΘΕΜΑ 61ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 164

ΘΕΜΑ 62ο:  Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής - Διόρθωση
της υπ’ αριθμ. 59/20-1-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας περί  έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
Π.Ε. Εύβοιας.
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Εγκρίθηκε ομόφωνα το Χ.Ε.Π. και ο υπόλογός του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 165

ΘΕΜΑ  63ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  της  μελέτης:
«Μελέτη  βελτίωσης  επαρχιακού  δρόμου  Δάφνη  –  Όρια  νομού  Φθιώτιδας»,  Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 166

ΘΕΜΑ 64ο:  Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευση πίστωσης και β) διενέργειας ανοικτού
δημόσιου  διεθνούς  διαγωνισμού  για  την  μεταφορά  μαθητών  Πρωτοβάθμιας  και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, με
δημόσια  σύμβαση,  συνολικού  προϋπολογισμού  3.111.160,21  €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 167

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευση πίστωσης και β) διενέργειας ανοικτού
δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,
χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Βοιωτίας,  σχολικού  έτους  2014-2015,  συνολικού
προϋπολογισμού  3.071.869,26 €,  με  Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένου και  του ποσού
των 1.023.956,42 €, συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. για δικαιώματα προαίρεσης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 168

ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση α) δαπάνης - διάθεση πίστωσης και β) διενέργειας ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής
αρμοδιότητας  Π.Ε.  Φωκίδας,  για  το  σχολικό  έτος  2014-2015,  συνολικού
προϋπολογισμού 1.037.139,95  €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 169

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ


	ΘΕΜΑ 20ο: «Τυπική» έγκριση δαπανών – δέσμευση πιστώσεων για την πληρωμή υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατόπιν αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής το προηγούμενο οικονομικό έτος 2013 και θα εκτελεστούν το τρέχον οικονομικό έτος 2014.
	ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για προμήθεια ενός scanner και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ψηφιοποίηση των φακέλων των διπλωμάτων οδήγησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

