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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις  26 Αυγούστου  2014, ημέρα  Τρίτη και ώρα
09:00 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. 1422/21-08-2014  πρόσκλησης του Προέδρου αυτής,
που επιδόθηκε  νόμιμα σε όλα τα μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που
έλαβαν αριθμό απόφασης από 930 έως 1012, έτους 2014:

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο: Έγκριση  διάθεση  πίστωσης  για  συμμετοχή  της
Περιφερειακής  Ενότητας  Βοιωτίας  στην  συνδιοργάνωση  των  πολιτιστικών
εκδηλώσεων «Ιωνικές ημέρες Πολιτισμού και Παράδοσης».
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 930

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  2ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.
Εύβοιας και ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος
2013 – 2014, σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.

1

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr


Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 931

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο: Έγκριση  πρακτικού  6  της  αρμόδιας  επιτροπής  του
διενεργούμενου  ανοιχτού  δημόσιου  διεθνή  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση
υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών,  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Βοιωτίας,  για  το
σχολικό έτος 2014 -2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 932

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο:  Έγκριση  ανάθεσης  εκτέλεσης  δρομολογίων  μεταφοράς
μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού έτους 2014-2015, στους
προσωρινούς  μειοδότες  έως  την  ολοκλήρωση  του  σχετικού  διαγωνισμού  με  τον
προσυμβατικό έλεγχο και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 933

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο: Εξέταση  προδικαστικής  προσφυγής  ιδιοκτητών  ταξί  Π.Ε.
Φθιώτιδας κατά της υπ΄αριθμ. 902/1-08-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ομόφωνα απορρίφθηκε η προδικαστική προσφυγή ιδιοκτητών ταξί Π.Ε. Φθιώτιδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 934

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  6ο: Έγκριση  πρακτικού  της  αρμόδιας  επιτροπής  αξιολόγησης
των υποβληθέντων οικονομικών προσφορών του διενεργούμενου ανοικτού διεθνή
διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών  σχολικού  έτους
2014 -2015 στην Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 935

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  7ο: Έγκριση  πρακτικού  7  της  αρμόδιας  επιτροπής  του
διενεργούμενου  επαναληπτικού  ανοικτού  διεθνή  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση
υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Βοιωτίας  για  το
σχολικό έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 936

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  8ο: Έγκριση  πρακτικού  της  αρμόδιας  επιτροπής  αξιολόγησης
υποβληθέντων  προσφορών  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  μεταφοράς  μαθητών,
σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  χωρικής
αρμοδιότητας  Π.Ε.  Εύβοιας  για  το  σχολικό  έτος  2014  –  2015,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4274/2014.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 937
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ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  9ο: Έγκριση  πρακτικών  της  επιτροπής  των  πρόχειρων
διαγωνισμών 
για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.
Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 938

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της
μελέτης  «Παράκαμψη  Σκούρτων»,  Π.Ε.  Βοιωτίας,  προεκτιμώμενης  αμοιβής
219.168,04 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 939

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο:  Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής του ανοιχτού διεθνή
διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών  χωρικής
αρμοδιότητας  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  για  το  σχολικό  έτος  2014-2015  &  κατακύρωση
αποτελέσματος σε τμήματα του διαγωνισμού.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 940

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  12ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  συμμετοχή της
Περιφερειακής  Ενότητας  Βοιωτίας  σε  πολιτιστικές  –  αθλητικές  εκδηλώσεις  του
Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Λιβαδειάς.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 941

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  20/1-08-2014  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 942

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. 5/7/2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 ν. 2218/1994.
Ομόφωνα ανακλήθηκε μερικώς η υπ΄αριθμ.  923/2013 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  του  έργου  στην
εργοληπτική επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 943
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ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 785/16-07-2014 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  ανάθεσης  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 ανάκληση της υπ΄αριθμ. 785/16-07-2014 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 944

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση πρακτικού  επαναβαθμολόγησης της  επιτροπής διαγωνισμού
για  την  ανάθεση  εκπόνησης  της  μελέτης  «Μελέτη  βελτίωσης  κατά  τμήματα
δρόμου Αγίου Κων/νου – Ζέλι (Τμήμα Αγ. Κων/νος – Άγναντη)», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προεκτιμώμενης αμοιβής 380.000,00 € με Φ.Π.Α. ( εξ΄ αναβολής).
1. Ομόφωνα αποδέχθηκε τις εξηγήσεις των μελών της επιτροπής διαγωνισμού και 
2. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 945

ΘΕΜΑ  5ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Τριμελές  Συμβούλιο  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  του
Ν.3068/2002 («ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 946

ΘΕΜΑ  6ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» στο  Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς («ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 947

ΘΕΜΑ 7ο:  Εξέταση της από 2-07-2014 προσφυγής του Παναγιώτη Προβόπουλου
κατά  της  δημοπρασίας  του  έργου:  «Κατασκευή  τεχνικών  στο  δρόμο  Ρεγγίνι  -
Κόμνηνα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 9.000,00 € με Φ.Π.Α..
Απέρριψε ομόφωνα την από 2-07-2014 προσφυγή του Παναγιώτη Προβόπουλου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 948

ΘΕΜΑ  8ο: Ανάκληση  ή  μη  της  υπ΄αριθμ.  824/2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  μετά  το  υπ΄  αριθ.  πρωτ.
6402/149040/31-07-2014  έγγραφο  του  Τμήματος  Διοικητικού  -  Οικονομικού  Ν.
Φθιώτιδας της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας σε σχέση
με την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση
παραχωρημένου κτιρίου ΟΑΕΔ για την στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας».
Ομόφωνα ανακλήθηκε η υπ΄άριθμ. 824/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  του
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διαγωνισμού  στην  ε.ε.  «Κ/Ξ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ  ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ  -
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 949

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός εισηγητή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων επί της
από 22-05-2014 αίτησης θεραπείας της σύμπραξης γραφείων “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.
κ.λ.π.”  για  την  μελέτη:  «Σχέδιο Χωρικής  και  Οικιστικής  Οργάνωσης  Ανοικτής
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αυλώνος Ν. Εύβοιας».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 950

ΘΕΜΑ 10ο:  Εξέταση  ένστασης  του  αναδόχου της  μελέτης:  «Σχέδιο  Χωρικής  και
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αυλώνος Ν. Εύβοιας»,
προεκτιμημένης αμοιβής 272.131,98 € με Φ.Π.Α., κατά της υπ΄αριθμ. 3006/28-7-2014
πρόσκλησης  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  –  Τμήμα
Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Απέρριψε ομόφωνα την ένσταση του αναδόχου της ανωτέρω μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 951

ΘΕΜΑ  11ο: Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  919/1-08-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  έγκρισης  τροποποίησης
σύμβασης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 952

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση  διακήρυξης  και  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου:
«Αποκατάσταση έργων προστασίας της κοίτης του χείμαρρου Σκίτσα -  Υλαίθου
από καταστροφή πυρκαγιάς», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 953

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης, διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του πρόχειρου
διαγωνισμού  της  προμήθειας:  «Σύστημα  διαχείρισης  στόλου  μηχανολογικού
εξοπλισμού  της  Π.Ε.  Φθιώτιδας»,  προϋπολογισμού  73.800,00  €  με  Φ.Π.Α.
(εξ΄αναβολής).
Απέρριψε ομόφωνα την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 954

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας  -  κατακύρωση  αποτελέσματος  του
πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην επαρχιακή οδό
Λ.  Υπάτης  –  Υπάτη  (Τ.Δ.  Αργυροχωρίου)»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού
24.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 955

ΘΕΜΑ  15ο:  Έγκριση  διακήρυξης  και  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου:
«Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και λοιπών έργων Ε.Π. Ο.  5
στη θέση Νταού – Αθανάσιος Διάκος», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 99.000,00 €
με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 956

ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση  άσκησης  ή  μη  ενδίκου  μέσου  κατά  της  υπ΄αριθμ.  469/2012
απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας – Α΄ Μονομελές (εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα:
α) να παραιτηθεί η Π.Σ.Ε. του ενδίκου μέσου.
β) να προσκομιστεί γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 957

ΘΕΜΑ  17ο:  Έγκριση  δαπανών  για  την  πληρωμή  λογαριασμών  έργων,  Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 958

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου:  «Συμπληρωματικές εργασίες  στο
γήπεδο Αγ. Λουκά – Ηλεκτροφωτισμός», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 80.000,00 €
με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 959

ΘΕΜΑ 19ο:  Διορισμός δικηγόρων για άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε υποθέσεις
λύσης Ανωνύμων Εταιρειών, Π.Ε. Βοιωτίας (εξ ‘αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 960

ΘΕΜΑ 20ο: Διορισμός δικηγόρων για άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε υποθέσεις
λύσης Ανωνύμων Εταιρειών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 961

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας  -  κατακύρωση  αποτελέσματος  του
πρόχειρου  διαγωνισμού  του  έργου:  «Εργασίες  αποπεράτωσης  του  parking
Διοικητηρίου Λιβαδειάς», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 962
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ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη
επέκτασης  προβλήτας  στο  Λιμάνι  Αρκίτσας»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προεκτιμώμενης
αμοιβής 110.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 963

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 964

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση  δημοπράτησης  με  πρόχειρο  διαγωνισμό  του  έργου:
«Ανακαίνιση  χρωματισμών  γραφείων  στο  κτίριο  της  Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 965

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του
διαγωνισμού του έργου:  «Κατασκευή γέφυρας ΜΠΕΛΕΫ στο  Σπερχειό  ποταμό»,
προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 966

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας «C.C. PERIGRAMMA
Ο.Ε.» του έργου: «Ολοκλήρωση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
μετατροπής  παλαιού  κτιρίου  Δασαρχείου  σε  λαογραφικό  μουσείο»,  Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 967

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Αποκατάσταση
επαρχιακού  δρόμου  Χανίων  –  Σεργούλας»,  Π.Ε.  Φωκίδας,  προϋπολογισμού
185.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 968

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση  πρακτικού  3 –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης (μελάνια) και
φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των
Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 58.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 969
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ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  πληρωμή  του  έργου:  «Ολοκλήρωση
επαρχιακού δρόμου Καστανιά - Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 970

ΘΕΜΑ  30ο:  Έγκριση  παράτασης  χρονοδιαγράμματος  του  έργου:  «Επισκευή  –
Αποκατάσταση  Επ.  Οδού  Ε3  Ερατεινής  Τολοφώνας  στην  παραλία  Τολοφώνας»,
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 52.500,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 971

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  αποζημίωση  των  μελών  των  μικτών
κλιμακίων ελέγχου οχημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 972
ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας –  κατακύρωση αποτελέσματος του
ανοιχτού  διαγωνισμού  του  έργου: «Kατασκευή  οδού  Καναβάρι  –  Διασταύρωση
Θεσπιών - Δομβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη – Πρόδρομος (με παράκαμψη Δομβραίνας)
(ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 973

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση  δημοπράτησης  με  πρόχειρο  διαγωνισμό  του  έργου:
«Αποκατάσταση  ζημιών  στο  ανάχωμα  του  χειμάρρου  Αγ.  Δημητρίου»,  Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 26.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 974

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση  δαπάνης για την συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων μνήμης
γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και εορτασμού των «ΙΩΝΙΚΩΝ 2014».
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 975

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Εφαρμογή
προγράμματος ελέγχου της βρουκέλλωσης στα αιγοπρόβατα στην Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 39.975 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 976

ΘΕΜΑ  36ο: Συγκρότηση  επιτροπών  διενέργειας  διαγωνισμού και  αξιολόγησης
ενστάσεων για το έργο: «Εφαρμογή προγράμματος ελέγχου της βρουκέλλωσης στα
αιγοπρόβατα στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 39.975 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 977

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση  δαπάνης  και  δέσμευση  πίστωσης  για  πρόσληψη  ενός  (1)
υπαλλήλου  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου  στην  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας
(εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 978

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  προφορικής
δημοπρασίας 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 979

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση  α)  πρακτικού  άγονης  δημοπρασίας  του  έργου:  «Βελτίωση
συνθηκών  ασφαλείας  των  οδών  Θήβα  -  Λιβαδειά,  Θήβα  -  Ριτσώνα  και  Θήβα  –
Ερυθρές», χρήσης 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 931.902,84 € με Φ.Π.Α. και β)
επανάληψης της δημοπρασίας του.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 980

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση της εργασίας (παροχής υπηρεσίας):
«Έλεγχος  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων των κτιρίων της τέως Παιδαγωγικής
Ακαδημίας  Λαμίας  για  τη  σύνταξη  ηλεκτρολογικών  σχεδίων και  την  κατάθεση
φακέλου στη ΔΕΗ», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 981

ΘΕΜΑ  41ο: Εξέταση  ένστασης  -  έγκριση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στο Τ.Κ. Βαρδατών», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα η ακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 982

ΘΕΜΑ 42ο: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ 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 983

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του
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διαγωνισμού  του  έργου:  «Συντήρηση,  αποκατάσταση  ζημιών  και  εκτέλεση
εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό
δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 3.600.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 984

ΘΕΜΑ  44ο: 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 985

ΘΕΜΑ  45ο: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  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 986

ΘΕΜΑ  46ο: Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις  ή  παροχή  υπηρεσιών  και  για  πληρωμή  λογαριασμών  έργων,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 987

ΘΕΜΑ  47ο: Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  78/29-01-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης - διάθεσης
πίστωσης  για  εξόφληση  λογαριασμού  έργου,  από  πιστώσεις  Κ.Α.Π.,  Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 988

ΘΕΜΑ  48ο: Έγκριση  δαπάνης  –  συμπληρωματική  δέσμευση  πίστωσης  για  την
πληρωμή εργοδοτικών εισφορών των απασχολούμενων στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, στα πλαίσια του Προγράμματος «Κοινωφελούς εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.»,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 989

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 990
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ΘΕΜΑ  50ο:  Έγκριση δαπανών  και  διάθεση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 991

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 992

ΘΕΜΑ  52ο: Διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  916/1-08-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης - διάθεσης
πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 993

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση  πρακτικού  10  της  Επιτροπής Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών  και  των  Διαδικασιών  Διαπραγμάτευσης  του  ανοικτού  διεθνούς
διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς μαθητών,  χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 994

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση  πρακτικού  11  της  Επιτροπής Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του πρόχειρου διαγωνισμού
για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών,  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.
Ευρυτανίας, για την χρονική περίοδο 11 Σεπτεμβρίου 2014 έως 28 Φεβρουαρίου 2015
του σχολικού έτους 2014 - 2015, συνολικού προϋπολογισμού 579.965,57 € με Φ.Π.Α.,
συμπεριλ-αμβανομένου  και  του  ποσού των 96.660,93  €  με  ΦΠΑ για  δικαιώματα
προαίρεσης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 995

ΘΕΜΑ  55ο: Έγκριση  7ης Τροποποίησης  Προϋπολογισμού,  έτους  2014,  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 996

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού, έτους 2015, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 997
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ΘΕΜΑ  57ο: Μονομερής  λύση  των  υπ’αριθμ.  2969/2.7.2002  &  4810/1.11.2002
συμβάσεων  μίσθωσης  ακινήτου  για  τη  στέγαση  του  ΚΕΣΥΠ  Λιβαδειάς,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 998

ΘΕΜΑ  58ο: Μονομερής  λύση  της  υπ’αριθμ.  3922/21.9.2005  σύμβασης  μίσθωσης
ακινήτου  για  τη  στέγαση  του  Γραφείου  Γεωργικής  Ανάπτυξης  Βαγίων,  Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 999

ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1000

ΘΕΜΑ 60ο: 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 1001

ΘΕΜΑ 61ο: Διενέργεια προφορικής ανοικτής μειοδοτικής δημοπρασίας και ανάδειξη
μειοδότη  ιδιοκτήτη  προσφερόμενου  ακινήτου  για  την  στέγαση  υπηρεσιών  της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα:
α) η ακύρωση μερικώς της δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου για την στέγαση
του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας. 
β) η αναβολή για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Δ/νσης Α/θμιας και
Β’/θμιας Εκπαίδευσης.
γ)  Ανέδειξε  μειοδότη  για  την  μίσθωση  της  αποθήκης  της  Δ/νσης  Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας την κ. Κοσιαβέλλου Ελένη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1002

ΘΕΜΑ  62ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1003

ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φωκίδας.
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1004

ΘΕΜΑ  64ο: Διορισμός  δικηγόρου για  απόκρουση  αγωγής  του  Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1005

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση δαπάνης για  συμμετοχή της Π.Ε.  Φωκίδας σε διημερίδα με
θέμα τις πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή της. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1006
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση πληρωμής δαπάνης στην εταιρεία «QUALITY & RELIABILITY
Α.Ε.», Π.Ε. Φωκίδας.  
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1007

ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των μαθητικών δρομολογίων της Π.Ε.
Φωκίδας  στους  προσωρινούς  μειοδότες  έως  την  ολοκλήρωση  του  σχετικού
διαγωνισμού
με τον προσυμβατικό έλεγχο και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1008

ΘΕΜΑ 68:  Εξέταση ένστασης - έγκριση αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας
έργου: «Σήμανση μνημείων στις περιοχές Γαλαξιδίου, Αγίας Ευθυμίας, Τολοφώνας,
Δεσφίνας, Γλυφάδας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 53.078,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1009

ΘΕΜΑ 69:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1010

ΘΕΜΑ 70:  Εξέταση προδικαστικών προσφυγών Νικολάου Τσότρα, «Υπεραστικού
ΚΤΕΛ  Επαρχίας  Λιβαδειάς  Α.Ε.»  και  «Ένωσης  Φυσικών  Προσώπων  Ιδιοκτητών
ΤΑΞΙ πρώην επαρχίας Λιβαδειάς», σχετικών με την διαγωνιστική διαδικασία για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Βοιωτίας.
Ομόφωνα:
α) αποδέχθηκε  τις  προσφυγές  των  Νικολάου  Τσότρα  και  της  ένωσης  Φυσικών
Προσώπων Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ πρώην επαρχίας Λιβαδειάς, 
β) απέρριψε την προσφυγή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς Α.Ε.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1011

ΘΕΜΑ 71:  Έγκριση μετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
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