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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Λαμία, στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος

όροφος), συνήλθε  σήμερα  στις  14  Ιουλίου  2015,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  11:00  π.μ.,  σε
(τακτική) συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-
2014 (ΑΔΑ:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό
την  Προεδρία  του  Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας κ.  Κωνσταντίνου  Π.  Μπακογιάννη  και
δυνάμει της υπ΄ αριθμ. οικ. 1097/8-7-2015 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε
νόμιμα σε όλα τα μέλη της, και συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης
από  867 έως 929 έτους 2015:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:  Διορισμός δικηγόρου για την υποστήριξη της πολιτικής αγωγής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θηβών και στο Εφετείο
Χαλκίδας σε υπόθεση της ρύπανσης της περιοχής του Ασωπού ποταμού και  της άτυπης
Βιομηχανικής Συγκέντρωσης στην περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 867
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για την νομική υποστήριξη και τον συντονισμό της
διαδικασίας  κατάρτισης  των  τευχών  και  προδιαγραφών  της  ειδικής  μελέτης  συνολικής
αντιμετώπισης του αντικειμένου της Κωπαΐδας και την υποστήριξη των υπηρεσιών της Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 868

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο: Έγκριση  της  υπ΄αριθμ.  οικ.  119/20-4-2015  απόφασης  της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί ανάθεσης σε δικηγόρο του συντονισμού κατάρτισης του
Κανονισμού Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου και έγκρισης των μέχρι τώρα ενεργειών του.
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας)
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 869 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση πρακτικών 1, 2 και 3 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών της
Π.Ε.  Εύβοιας,  σχολικών ετών 2015-2016 και  2016-2017,  προϋπολογισμού 5.329.046,33 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης αξίας 1.065.809,27 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 870

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο:  Έγκριση  πρακτικού  2  της  επιτροπής  διενέργειας  του  ηλεκτρονικού
ανοικτού  δημόσιου  διαγωνισμού  του  έργου:  «Μεταφορά  μαθητών  δημόσιων  σχολείων,
χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Ευρυτανίας,  των  σχολικών  ετών  2015-2016  και  2016-2017»,
προϋπολογισμού 1.622.540,11€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 871

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την
«Προμήθεια μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές
φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής  των  ανωτέρω  θεμάτων κ.  Ιωάννης  Καρνάβας,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 872

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο:  Έγκριση  της  2ης συμπληρωματικής  της  6ης Τροποποίησης  του
Προϋπολογισμού έτους 2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητές  κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας  Π.Σ.Ε.  και  κα  Βαΐα  Τόλλιλη,  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού
Π.Σ.Ε.)
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 873

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο:  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος του
πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της  προμήθειας:  «Προμήθεια  και
εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, σύνδεσης με κέντρο λήψεως σημάτων και υπηρεσιών
φύλαξης των αντλιοστασίων του οργανισμού Κωπαΐδας»,  Π.Ε.  Βοιωτίας,  προϋπολογισμού
58.732,00€ άνευ Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 874

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος του
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «Διαχείρισης
της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου»,  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.  Βοιωτίας,  για  το έτος
2015, προϋπολογισμού 120.000 € άνευ Φ.Π.Α..
(Εισηγητής  των  ανωτέρω  θεμάτων κ.  Ιωάννης  Καρνάβας,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 875

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  10ο:  Έγκριση  της  υπ΄αριθμ.  οικ.  94457/1092/13-7-2015 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί αναβολής των δημοπρασιών έργων και μελετών που
είχαν προγραμματισθεί για τις 14 Ιουλίου 2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 876
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ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση  πρακτικού  συνεδρίασης  16/29-6-2015  της  Οικονομικής  Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 877

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθμ.  410/2012 απόφασης του 3ου

Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία να μην ασκηθεί ένδικο μέσο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 878

ΘΕΜΑ 3ο:  Άσκηση ή  μη  ενδίκου  μέσου  κατά  της  υπ΄  αριθμ.  41/2015  απόφασης  του  2ου

Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία να μην ασκηθεί ένδικο μέσο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 879

ΘΕΜΑ 4ο:  Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ΄ αριθμ.  236/2015 διαταγής πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Λαμίας [«ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»] – Γνωμοδότηση.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 880

ΘΕΜΑ  5ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  σύνταξη  γνωμοδότησης  σχετικά  με  την  έκδοση
διαπιστωτικής  πράξης  εξαίρεσης  από  τη  διαθεσιμότητα  υπαλλήλων  του  καταργηθέντος
Οργανισμού Κωπαΐδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 881

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 882

ΘΕΜΑ  7ο:  Διορισμός δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  του  Νικολάου  Φραγγή  του
Ιωάννη, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία να μην διοριστεί δικηγόρος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 883

ΘΕΜΑ 8ο:  Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«AUTO TRANS EOOD», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία να μην διοριστεί δικηγόρος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 884

ΘΕΜΑ 9ο:  Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«Πτηνοτροφική Αφοί Δ. Γεωργίου Ε.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία να μην διοριστεί δικηγόρος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 885

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία να μην διοριστεί δικηγόρος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 886
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ΘΕΜΑ 11ο:  Διορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Εύβοιας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας
(Εισηγητής  των  ανωτέρω  θεμάτων κ.  Ιωάννης  Καρνάβας,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 887

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 12 o:  Έγκριση δαπάνης  για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεμβάσεις στο
οδικό δίκτυο του Νομού» (εκχιονισμός επαρχιακού δικτύου – αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις),
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 888

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  δαπάνης εκχιονισμού στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Φωκίδας για την χρονική περίοδο 1-1-2015 έως 17-2-2015.
(Εισηγητής  των  ανωτέρω  θεμάτων κ.  Αναστάσιος  Παπαναστασίου,  Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 889

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας του
έργου:  «Βελτίωση  συνθηκών  ασφάλειας  στο  εθνικό  και  επαρχιακό  οδικό  δίκτυο  της  Π.Ε.
Βοιωτίας», προϋπολογισμού 529.204,89 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 890

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση υποκατάστασης για το σύνολο του έργου και με απαλλαγή ευθύνης του
αρχικού  αναδόχου  του  έργου:  «Κατασκευή  οδού  Κανάβαρι  –  Διασταύρωση  Θεσπιών  –
Δομβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη – Πρόδρομος – (με παράκαμψη Δομβραίνας) (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)»,
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.000.000 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 891

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας 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 892

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος  του πρόχειρου
διαγωνισμού  του  έργου:  «Συντήρηση  –  Αποκατάσταση  μέτρων  προστασίας  πρανών  της
Εθνικής Οδού 77 Χαλκίδα – Ιστιαία,  στη θέση “Δερβένι“»,  Π.Ε. Εύβοιας,  προϋπολογισμού
73.800,00 € με Φ.Π.Α..
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος  του πρόχειρου
διαγωνισμού  του  έργου:  «Συντήρηση  ηλεκτροφωτισμού  επαρχιακού  οδικού  δικτύου  Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 893
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση  α)  πρακτικού  άγονης  δημοπρασίας  και  β)  επαναδημοπράτησης  του
έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον δρόμο Αταλάντη – Καλαπόδι», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 200.000,00 με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 894

ΘΕΜΑ  20ο:  Έγκριση  δαπάνης  και  απευθείας  ανάθεσης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:
«Αντιπλημμυρική  παρέμβαση  στον  συμβάλλοντα  στον  Σπερχειό  ποταμό  Ίναχο  για  την
επείγουσα κατασκευή προσωρινής διάβασης προς αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 895

ΘΕΜΑ  21ο:  Έγκριση  δαπάνης  και  απευθείας  ανάθεσης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:
«Κατασκευή  τοίχου  αντιστήριξης  στον  επαρχιακό  δρόμο  Παλαιοβράχας  Λευκάδας»,  Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 24.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 896

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας
του  έργου:  «Συντήρηση  επαρχιακού  οδικού  δικτύου»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,  προϋπολογισμού
240.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 897

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας
του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τμήματος Σπίτι  Διαβάτη – Όρια Νομού
Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 898

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας
του  έργου:  «Ασφαλτόστρωση  οδικού  δικτύου  Φιδάκια  -  Βλαχέρνα  –  Αμπέλια»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 899

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσματος της ανοιχτής δημοπρασίας
του  έργου:  «Ολοκλήρωση  ασφαλτόστρωσης  οδικού  τμήματος  Νέο  Αργύρι  –  Όρια  Ν.
Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 900

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσματος της ανοιχτής δημοπρασίας
του έργου:  ««Αποκατάσταση κατολίσθησης οδικού δικτύου Καστανιά –  Πρόδρομος»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 901

ΘΕΜΑ 27ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 455/22-4-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  -  έγκριση  πρακτικών  &  αποτελέσματος  της  ανοικτής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Αποκατάσταση  κατολίσθησης  οδικού  δικτύου  Ραπτόπουλο  -
Πρασσιά - Κέδρα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 902
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ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης:  «Οριστική  μελέτη  για  την  προστασία  φυσικού  περιβάλλοντος  προτεραιότητας:
ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών», στα πλαίσια του προγράμματος «Διατήρηση
Δασών και  Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας  στον  Εθνικό Δρυμό Οίτης και  στο  Όρος
Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE 11NAT/GR/1014), με εφαρμογή της διαδικασίας του
άρθρου 10 παρ. 2. στ του Ν. 3316/ 2005, προεκτιμώμενης αμοιβής 11.116,03 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 903

ΘΕΜΑ 29ο:  Εξέταση ένστασης -  έγκριση πρακτικού Ι  της  επιτροπής διαγωνισμού για  την
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες για την βελτίωση της ΠΕΟ Λαμίας - Δομοκού, στο
τμήμα από Κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ. Σώζοντα», προϋπολογισμού 340.000,00 €. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 904

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου και της συνολικής προθεσμίας της
μελέτης: «Ακτομηχανική προστασία ακτών Παρνασσίδας», Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 905

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση παράτασης  της  προθεσμίας  του  έργου: «Κατασκευή  δρόμου
Ραπτόπουλου  –  Νέου  Αργυρίου»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,  προϋπολογισμού  2.200.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής  των  ανωτέρω  θεμάτων κ.  Αναστάσιος  Παπαναστασίου,  Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 906

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 32ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης:
«Αντιμετώπιση  καταπτώσεων  βράχων  στην  περιοχή  της  Στρώμης»,  Π.Ε.  Φωκίδας,
προϋπολογισμού 90.406,83 € με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής  κ.  Αναστάσιος  Παπαναστασίου,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος  Γενικής  Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 907

ΘΕΜΑ  33ο: Συγκρότηση  τριμελών  επιτροπών  α)  διενέργειας  διαγωνισμού,  αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης και β) αξιολόγησης ενστάσεων για την επιλογή
αναδόχου  για  τους  πρόχειρους  διαγωνισμούς  ανάθεσης  των  υπηρεσιών  i)  καθαριότητας
2015-2016 & ii) ταχυμεταφοράς 2015-2016 της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 908

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση  πρακτικού  1  της  επιτροπής  του  διεθνή  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισμού 4.738.897,50 € με
Φ.Π.Α..  
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 909

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-
2017,  του αδιάθετου δρομολόγιου (ΤΜΗΜΑ 43) που προέκυψε από τον ηλεκτρονικό διεθνή
ανοικτό  διαγωνισμό  της  19ης Μαΐου  2015,  συνολικού  προϋπολογισμού  55.783,00  €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
(Εισηγητής  των  ανωτέρω  θεμάτων κ.  Ιωάννης  Καρνάβας,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 910

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες της Π.Ε.  Φωκίδας και  των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της,  έτους
2015-2016»,  προϋπολογισμού  212.654,70€  με  Φ.Π.Α.  και  β)  προσφυγής  στην  διαδικασία
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 911

ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση εκμίσθωσης σε ιδιώτες μηχανημάτων/οχημάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.)
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 912

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον  Τακτικό
Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 913

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση  πληρωμής  δαπάνης  και  δέσμευσης  πίστωσης  για  πληρωμή
λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 914

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για απόσπαση υπαλλήλου του Δήμου
Γλυφάδας στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Το θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 915
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ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση  δαπανών  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 916

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 917

ΘΕΜΑ 44ο:  Διόρθωση της υπ΄αριθμ.  703/2-6-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας περί  έγκρισης  δαπάνης  για  συνδιοργάνωση  του  ετήσιου
φεστιβάλ «Ήχοι του δάσους», Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 918

ΘΕΜΑ  45ο: Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  υλικών  &
εξοπλισμού, την παροχή υπηρεσιών και την αποζημίωση προσώπων, για την διενέργεια του
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 919

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 920

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και μελέτες του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 921

 ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  επιστροφή
ποσών  αχρεωστήτως  εισπραχθέντων  (παράβολα  από  τέλη
μεταβίβασης οχημάτων), Π.Ε. Εύβοιας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 922

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων από πρόστιμα, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 923

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 924

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπανών για την κάλυψη των αναγκών διενέργειας του δημοψηφίσματος
της 5ης Ιουλίου 2015, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 925

ΘΕΜΑ 52ο: Παράταση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ),
Π.Ε. Ευρυτανίας.
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(Εισηγητής  των  ανωτέρω  θεμάτων κ.  Ιωάννης  Καρνάβας,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 926

ΘΕΜΑ 53ο: Κατανομή της επιχορήγησης Προνοιακών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, για το Α΄ εξάμηνο του 2015.
(Εισηγητής  κ.  Σταύρος  Τσελάς,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος  Γενικής  Δ/νσης  Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 927

ΘΕΜΑ  54ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  την  πραγματοποίηση  δαπανών  του
προγράμματος  «Ανίχνευση  –  Προσδιορισμός  αφλατοξινών  και  επιδημιολογίας  των
μυκοτοξικογόνων μυκήτων στις Καλλιέργειες της Φιστικιάς», Π.Ε. Φθιώτιδας.
(Εισηγητής  κ.  Σταύρος  Τσελάς,  Προϊστάμενος  Γενικής  Δ/νσης  Περιφερειακής  Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 928

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ  55ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  το  έργο
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με
παγίδες  τύπου  Mcphail  στους  ελαιώνες,  στα  πλαίσια  του  Προγράμματος  Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου  της  Ελιάς  έτους  2015 στην  Π.Ε.  Φωκίδας»,  προϋπολογισμού
32.211,33 € με Φ.Π.Α..    
(Εισηγητής  κ.  Σταύρος  Τσελάς,  Προϊστάμενος  Γενικής  Δ/νσης  Περιφερειακής  Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 929

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση μετακινήσεων της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 930

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  
                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

9


	ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων), Π.Ε. Εύβοιας.

