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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Λειβαδιά, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στο γραφείο
του Αντιπεριφερειάρχη, (Φίλωνος 35-39, 4ος όροφος), σήμερα στις 17 Μαρτίου 2014,
ημέρα Δευτέρα 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.  447/12-3-2014
πρόσκλησης  του  Προέδρου  αυτής,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  σε  όλα  τα  μέλη  της,
συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από  279  έως,  338
έτους 2014:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  1  της  επιτροπής  διενέργειας  του
διαγωνισμού  του  έργου  με  τίτλο:  «Καταπολέμηση κουνουπιών στην  Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 279

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συγκρότηση α) Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
των  διαγωνισμών  και  των  διαδικασιών  διαπραγμάτευσης  και  β)  Επιτροπής
αξιολόγησης  ενστάσεων  και  προσφυγών,  για  τις  ανάγκες  της  Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 280

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο: Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 281
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών 6/26-2-2014 και 7/4-3-2014 της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 282

ΘΕΜΑ  2ο: Συμπλήρωση  της  υπ΄αριθμ.  464/2013  αποφάσεως  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 283

ΘΕΜΑ  3ο:  Συμπλήρωση  της  υπ΄αριθμ.  1343/2013  αποφάσεως  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 284

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση  και  καταβολή  δαπάνης  μετά  από  δικαστική  απόφαση,  Π.Ε.
Βοιωτίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 285

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε υπόθεση λύσης
Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Ε. Βοιωτίας).
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 286

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε υπόθεση λύσης
Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Ε. Βοιωτίας).
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 287

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε υπόθεση λύσης
Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Ε. Βοιωτίας).
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 288
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ΘΕΜΑ  8ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»,  στο  Τριμελές  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Λιβαδειάς  (αίτηση  ακυρώσεως
Γεωργίας Οικονόμου).
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην διορισθεί δικηγόρος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 289

ΘΕΜΑ  9ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας», στο  Τριμελές  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Λιβαδειάς  (αίτηση  ακυρώσεως
“ARGO – G ABETEE”).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 290

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  ή  μη  εξώδικου  συμβιβασμού  απαιτήσεων κατά  της
«Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»  και  άσκηση  ή  μη  ενδίκου  βοηθήματος  κατά
διαταγής πληρωμής [Βάϊας Τσαμαδιά].
Εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία  ο εξώδικος συμβιβασμός και να μην ασκηθεί  ένδικο
βοήθημα κατά διαταγής πληρωμής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 291

ΘΕΜΑ  11ο:  Έγκριση  ή  μη  εξώδικου  συμβιβασμού  απαιτήσεων κατά  της
«Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»  και  άσκηση  ή  μη  ενδίκου  βοηθήματος  κατά
διαταγής πληρωμής [Αικατερίνης Θεοχάρη].
Εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία ο εξώδικος συμβιβασμός και να μην ασκηθεί  ένδικο
βοήθημα κατά διαταγής πληρωμής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 292
 
ΘΕΜΑ  12ο:  Έγκριση  ή  μη  εξώδικου  συμβιβασμού  απαιτήσεων κατά  της
«Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»  και  άσκηση  ή  μη  ενδίκου  βοηθήματος  κατά
διαταγής πληρωμής [Ευμορφίας Τσιάμη].
Εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία  ο εξώδικος συμβιβασμός και να μην ασκηθεί  ένδικο
βοήθημα κατά διαταγής πληρωμής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 293

ΘΕΜΑ  13ο:  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.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 294

ΘΕΜΑ  14ο:  Λήψη  απόφασης για  την  ανάθεση  του  έργου: «Ανέγερση  και
εξοπλισμός πολιτιστικού πνευματικού κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.700.000,00 €, μετά την υπ΄ αριθμ. 11/21/2013 απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 18 ν. 2218/1994 (εξ΄αναβολής).
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Εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία  η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 295

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκαν  ομόφωνα  όλες  οι  δαπάνες,  πλην των δαπανών με  Α.  α/α  1,  ύψους
6.850,00 €, για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821,  για τις
οποίες εγκρίνεται μόνο το ½ του ποσού, ήτοι 3.425,00.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 296

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση  διακήρυξης  και  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου:
«Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος της υπ΄αριθμ. 11 Επαρχιακής Οδού Π.Ε.
Φωκίδας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 297

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Διευθέτηση
άνω  ρου  Βοιωτικού  Κηφισσού  Ν.Α.  Βοιωτίας  ‘’Εκτέλεση  αντιπλημμυρικών
εργασιών στον ποταμό Κηφισσό’’», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 490.000,00 € με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 298

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση  διακήρυξης και  τευχών δημοπράτησης  του έργου: «Εκτέλεση
αντιπλημμυρικών  εργασιών  σε  ρέματα  της  Π.Ε.  Βοιωτίας»,  προϋπολογισμού
975.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 299

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  προφορικής
δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός ποταμού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος –
Πουρνάτι  –  Μόπλια  –  Προσφυλιάτικα  και  Γεροδήμος»,  Π.Ε.  Φωκίδας,
προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 300

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής
δημοπρασίας  του έργου: « Αποκατάσταση οδοστρώματος τμημάτων της Ε.Ο. 27»,
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 301
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ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση  δημοπράτησης  με  πρόχειρο  διαγωνισμό  του  έργου:
«Κατασκευή πεζοδρομίων στο νέο Δημ. Σχολείο Τ.Κ. Αχινού Δήμου Στυλίδας», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 302

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση  διακήρυξης  και  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου:
«Αποκατάσταση  ζημιών  ασφαλτικού  οδοστρώματος  επί  της  παλαιάς  Ε.Ο.  από
φράγμα  Μόρνου  έως  Ευπάλιο»,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμού  190.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 303

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης για την καθαριότητα των κτιρίων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 304

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 305

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  προφορικής
δημοπρασίας  του  έργου: «Αποκατάσταση  τμημάτων  ασφαλτικού  οδοστρώματος
της  παλαιάς  Ε.Ο.  από  προφράγμα  Μόρνου –  διασταύρωση Αβόρου –  φράγμα
Μόρνου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 306

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπανών  μεταφοράς
μαθητών οικονομικών ετών 2014-2015 της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 307

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση  των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Βελτίωση  και  ασφαλτόστρωση  οδικού  δικτύου  Φιδάκια  –  Αγία  Βλαχέρνα»,  ΠΕ.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 308

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  της  μελέτης:
«Μελέτη  κατασκευής  υπόγειου  αρδευτικού  δικτύου  στην  κτηματική  περιφέρεια
Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 309
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την οικονομική συμμετοχή
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην συνδιοργάνωση δράσεων πολιτιστικού
περιεχομένου με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 310

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στο τμήμα του οδικού δικτύου Στένωμα – Δομιανοί, Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 24.600,00 με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 311

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια  γραφικής  ύλης  για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  της  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 184.500,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 312

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση πρακτικών της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014»,
συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 313

ΘΕΜΑ  33ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Τριμελές  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Λιβαδειάς  (προσφυγή  της
ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΚΑΜΠΕΡΟΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 314

ΘΕΜΑ  34ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  (αίτηση  ακυρώσεως  του  Χρήστου
Ξενάκη).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 315

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 316

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση  δαπάνης  για  τον  εορτασμό  της  Εθνικής  Εορτής  της  25ης

Μαρτίου      1821, Π.Ε. Φωκίδας.
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 317

ΘΕΜΑ  37ο:  Έγκριση  3ης Τροποποίησης  Προϋπολογισμού,  έτους  2014,  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 318

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση με την
“Ναυταθλητική Ένωση Λαμίας” του α’ γύρου της α’ φάσης του πρωταθλήματος Α2
ανδρών υδατοσφαίρισης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 319

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 320

ΘΕΜΑ  40ο: Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την
ανάθεση  εκτέλεσης  του  έργου:  «Τοποθέτηση  στηθαίων  στο  οδικό  δίκτυο  της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 321

ΘΕΜΑ  41ο: Μίσθωση  οικημάτων  για  τη  στέγαση  της  Διεύθυνσης  Α/θμιας
Εκπαίδευσης Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 322

ΘΕΜΑ  42ο:  Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  95/29-01-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  κατακύρωσης  του
αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  του  έργου:  «Αποκατάσταση  ζημιών  από  τις
πρόσφατες  πλημμύρες  στο  Νομό  Φθιώτιδας»,  προϋπολογισμού  200.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 323

ΘΕΜΑ  43ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  (αίτηση  ακυρώσεως  της  Ιωάννας
Νικολάου).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 324
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ΘΕΜΑ  44ο:  Έγκριση  δημοπράτησης  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 κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 325

ΘΕΜΑ 45ο:  Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας  του  ανοικτού  δημόσιου  διεθνούς
διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών,  χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 326

ΘΕΜΑ  46ο: Συγκρότηση  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  του  άρθρου  15  του
Π.Δ.118/07 και προσφυγών του άρθρου 3 παραγρ.2 του ν.2522/1997, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 327

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας (εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 328

ΘΕΜΑ 48ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 329

ΘΕΜΑ  49ο:  Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις  ή  παροχή  υπηρεσιών  και  για  πληρωμή  λογαριασμού  έργου,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 330

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών εκτύπωσης,
Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 331

ΘΕΜΑ  51ο:  Ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου:  «Καθαρισμός  τεχνικών  έργων  του
Εθνικού  και  Επαρχιακού  δικτύου  Π.Ε.  Φωκίδας  (Α’  Φάση),  προϋπολογισμού
50.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία η επανάληψη του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 332
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ΘΕΜΑ  52ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 333

ΘΕΜΑ  53ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 334

ΘΕΜΑ  54ο: Έγκριση  δαπανών  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 335

ΘΕΜΑ 55ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 336

ΘΕΜΑ 56ο:  Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 231/26-02-2014 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης
για  τη  συμμετοχή  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  τουριστική  έκθεση
Μ.Ι.Τ.Τ. στη Μόσχα (από 19 έως 22/3-2014).    
Απορρίφθηκε ομόφωνα η εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 337

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 338

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
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