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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 31 Μαρτίου  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. 511/26-3-2014 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν
αριθμό απόφασης από 339 έως 383, έτους 2014:

Με  την  έναρξη  της  συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος  της  επιτροπής  κ.  Γεώργιος
Μουλκιώτης  κατέθεσε πρόταση να εγκατασταθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων
της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  τα  απαιτούμενα
συστήματα τηλεοπτικής κάλυψης των συνεδριάσεών της,  προκειμένου αυτές να
λαμβάνουν  πλήρη  δημοσιότητα,  αντίστοιχη  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου
Στερεάς  Ελλάδας,  και  οι  αποφάσεις  της  να  χαρακτηρίζονται  από  απόλυτη
διαφάνεια, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 339

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:  Συμπλήρωση της 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού, έτους
2014, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 341

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοιχτού δημόσιου
διεθνούς  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  υγρών  καυσίμων  (κίνησης  και
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θέρμανσης)  και  λιπαντικών  για  τις  ανάγκες   των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 612.540,00€ με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 342

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  8/17-3-2014  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 343

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου: «Άρση επικινδυνοτήτων και
κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  πρανών  σε  τμήμα  της  Ε.Ο.  Άμφισσας  –
Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας,  προϋπολογισμού 350.000,00 € με Φ.Π.Α.  μετά την υπ΄
αριθμ. 2/1/2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 ν. 2218/1994.
Εγκρίθηκε:
1. ομόφωνα η ανάθεση του έργου στον Αθανασίου Ιωάννη.
2. κατά πλειοψηφία το αίτημα του κ. Αναστάσιου Χρονά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 344

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη
κατασκευής  υπόγειου  αρδευτικού  δικτύου  στην  κτηματική  περιφέρεια
Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας (εξ’ αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 345

ΘΕΜΑ  4ο: Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  236/4-3-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  περί  έγκρισης  επιδότησης  μαθητών
λόγω αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίου της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 346

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση  οριστικής  παραλαβής  της  μελέτης  του  έργου:  «Μελέτη
βελτίωσης επέκτασης επαρχιακής οδού από Ν.Ε.Ο.  –  Κλήμα – Κάμπο –  επ.  οδό
Τείχιο – Ποτιδάνεια», Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 347

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης του έργου: «Οριστική μελέτη
και Μ.Π.Ε. βελτίωσης οδού Ερατεινής – Ε.Ο. Άμφισσας Λιδωρικίου», Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 348
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ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση,
αποκατάσταση  ζημιών  και  εκτέλεση  εργασιών  για  την  βελτίωση  της  οδικής
ασφάλειας  στο  εθνικό  και  επαρχιακό  οδικό  δίκτυο  της  Π.Ε.  Βοιωτίας»,
προϋπολογισμού 1.800.000,00 €. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 349

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπανών για επανεκτυπώσεις τουριστικών εντύπων τσαντών
κ.λ.π., Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 350

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού  του έργου:  «Διαπλάτυνση δρόμου προς Βουτύρο»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 351

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού  του έργου:  «Βελτίωση δρόμου Άγραφα –  Γέφυρα Κουρούνας»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 352

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και ανάθεση της μελέτης του έργου:  «Μελέτη
κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 121.829.54 € χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 353

ΘΕΜΑ 12ο:  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 ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 354

ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμ. 107/2012 απόφασης του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (προσφυγή της ΠΕΝΤΕ Α.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί ένδικο μέσο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 355

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση  δημοπράτησης  του  έργου:  «Κατασκευή  τμήματος
επενδεδυμένης  τάφρου  στο  επαρχιακό  οδικό  δίκτυο  Συκά  –  Νεοχωρίου  και
ασφαλτοστρώσεις κατά τμήματα, Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 120.000,00 €
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Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 356

ΘΕΜΑ  15ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  (έφεση  της  Φαίδρας  Δημακοπούλου),
Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 357
 
ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη σύνταξης του Καλλιεργητικού
Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 358

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την
ανάδειξη 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  2014»,
προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 359

ΘΕΜΑ  18ο: 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 360

ΘΕΜΑ  19ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [Μεταβατική Έδρα Καρπενησίου]
(αγωγή των Αγγελικής Αλεξοπούλου κ.λ.π.), Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 361

ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 218/26-2-2014 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης
του διαγωνισμού 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 362
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ΘΕΜΑ 21ο:  Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 220/26-2-2014 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης
του 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 363

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 222/26-2-2014 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης
του διαγωνισμού για την  «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό  ελαιοδένδρων,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  συλλογικής
καταπολέμησης  του  Δάκου  της  ελιάς  έτους  2014  στην  Π.Ε.  Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 488.923,32 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 364

ΘΕΜΑ 23ο:  Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 224/26-2-2014 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης
του διαγωνισμού για την  «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό  ελαιοδένδρων,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  συλλογικής
καταπολέμησης  του  Δάκου  της  ελιάς,  έτους  2014,  στην  Περιφερειακή  Ενότητα
Φωκίδας», προϋπολογισμού 145.227,60 €  με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 365

ΘΕΜΑ  24ο:  Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 366

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 367

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση  δαπάνης  -  διάθεσης  πίστωσης  στα  πλαίσια  της
προγραμματικής σύμβασης του έργου:  «Λειτουργία ανοικτού κολυμβητηρίου του
Τ.Ε.Ι.  Στερεάς  Ελλάδας»,  συνολικού προϋπολογισμού  177.280,00  €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 368
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 369

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 370

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση  έκδοσης  Χρηματικών  Ενταλμάτων  Προπληρωμής,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 371

ΘΕΜΑ 30ο:  Εξέταση ενστάσεων - έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
του έργου: «Επισκευή – συντήρηση τμήματος δρόμου στο Τ.Κ. Καινούργιου», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 372

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση τευχών προφορικής δημοπράτησης και διακήρυξης του έργου:
«Διαμόρφωση  αίθουσας  συγκεντρώσεων  πρώην  αίθουσα  Ν.Σ.  Ν.Α.  Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 7.500,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 373

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις  ή  παροχή  υπηρεσιών  και  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 374

ΘΕΜΑ 33ο: 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 375

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 3 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 376
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ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για μεταφορά μαθητών στο
δρομολόγιο Παλαιοχώρι – Δρυμαία – Αμφίκλεια μετ’ επιστροφής με ίδια μέσα, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 377

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας,  θερινής περιόδου,  σε  υπαλλήλους  της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Φθιώτιδας».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 378

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:
«Πεζοδρόμηση – Διαμόρφωση οδού προς Αθλητικό κέντρο και Βυζαντινό Μνημείο
Δήμου Μαλεσίνας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 379

ΘΕΜΑ 38ο: Συγκρότηση επιτροπών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 380

ΘΕΜΑ  39ο:  Συμπλήρωση  της  υπ΄αριθμ.  464/2013  αποφάσεως  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εξ ‘ αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 381

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση  δαπάνης  παγίων χορηγημάτων καθαριότητας  για  την  Π.Ε.
Ευρυτανίας, έτους 2014 (εξ΄ αναβολής).
Δεν εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη προκειμένου να διενεργηθεί διαγωνισμός.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 382

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 383

Πριν τη λήξη της συνεδρίασης, εγκρίθηκε ομόφωνα
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
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