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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3,
1ος όροφος), σήμερα στις  10 Μαρτίου  2015, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  11:00 π.μ.,  συνήλθε  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. 303/4-3-2015 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε
νόμιμα σε όλα τα μέλη της,  συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης
από 208 έως 290, έτους 2015:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με
την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας στη διοργάνωση του αγώνα Κυπέλλου Ιππικής Αντοχής.
(Εισηγητής:  κ. Σταύρος  Τσελάς,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος  Γενικής  Δ/νσης  Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.)
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 208

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού
διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  υγρών  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τις  ανάγκες  των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της»,
έτους 2015-2016, προϋπολογισμού 418.540,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 209

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος του επαναληπτικού
πρόχειρου  διαγωνισμού  για  το  έργο:  «Προμήθεια  ελαστικών  για  τα  οχήματα  και  τα

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr


μηχανήματα έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2014», προϋπολογισμού 8.300,00 € με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 210

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο: Έγκριση  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.  29777/326/3-3-2015  απόφασης  του
Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας,  περί  διορισμού  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 2218/1994.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 211

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο:  Έγκριση  της  υπ΄αριθμ.  πρωτ.  29778/327/3-3-2015  απόφασης  του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής και διορισμού
δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Πλημμελημάτων Εύβοιας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 212

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης μετά από αίτημα του
τμήματος Αδειών Οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 213

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης μετά από αίτημα του
Τεχνικού τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 214

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο:  Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την
επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Δ΄).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 215

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  9ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»,  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  (αίτηση  ακυρώσεως  της  ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία ‘’AGROINVEST A.E.B.E.’’)
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 216

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  10ο: Έγκριση  πρακτικού της  επιτροπής  διαπραγμάτευσης  και  ανάθεση
δρομολογίων  μεταφοράς  μαθητών  της  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  σχ.  έτους  2014-15,  κατόπιν
διαπραγμάτευσης (άκαρπα τμήματα αρχικής προκήρυξης 1297/10-03-2014).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 217

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους
2014-15.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 218

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση τροποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 219
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  13ο: Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διαπραγμάτευσης  και  ανάθεση
δρομολογίων  μεταφοράς  μαθητών  της  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  σχ.  έτους  2014-15,  κατόπιν
διαπραγμάτευσης (άγονα τμήματα αρχικής προκήρυξης 1297/10-03-2014).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 220

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού
διαγωνισμού  για  την  μεταφορά μαθητών της  Π.Ε.  Ευβοίας,  με  κριτήριο  κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισμού 5.329.046,33€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης αξίας 1.065.809,27€, και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 221

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  15ο: Έγκριση  ανάληψης  πολυετούς  υποχρέωσης  για  την  μεταφορά
μαθητών της Π.Ε. Ευβοίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 222

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 16ο: Έγκριση πρακτικού 7 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για
κατόχους οχημάτων Δ.Χ και ελλείψει αυτών για κατόχους οχημάτων Ι.Χ., για την μεταφορά
των  μαθητών,  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Ευρυτανίας,  σχολικού  έτους  2014-2015,  των
αδιάθετων  δρομολογίων  που  προέκυψαν  από  τον  ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό»,
προϋπολογισμού  67.752,81€  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  και  των  δικαιωμάτων
προαίρεσης.
(Εισηγητής  των  ανωτέρω  θεμάτων κ.  Ιωάννης  Καρνάβας,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 223

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  17ο: Έγκριση  της  υπ΄  αριθμ.  31363/1555/6-3-2015  απόφασης  του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (χιονόπτωση 6-3-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας.

            (Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 224

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 18ο: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην τουριστική έκθεση «Μ.Ι.Τ.Τ. 2015» στη Μόσχα (από 18 έως 21/3-2015).  
(Εισηγήτρια κα Ευγενία Οικονόμου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.)
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 225

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 4/17-2-2015 και  5/26-2-2015 της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 226

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο:  Άσκηση ή  μη ενδίκου μέσου κατά της  με αριθμό 436/2013  απόφασης του 1ου

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η μη άσκηση ενδίκου μέσου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 227
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ΘΕΜΑ 3ο:  Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αγγελικής Λιάγκα, ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 228

ΘΕΜΑ  4ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  του  Αθανασίου  Καρανάσου,
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ε΄).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 229

ΘΕΜΑ  5ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  της  ανώνυμης  εμπορικής
εταιρείας  με  την  επωνυμία  «FINA TRANS GMBH»,  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 230

ΘΕΜΑ 6ο:  Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασίλειου Παπακώστα του
Κων/νου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 231

ΘΕΜΑ 7ο:  Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Κων/νου Σταυρογιάννη του
Γεωργίου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 232

ΘΕΜΑ  8ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  της  Βασιλικής  χήρας  Γ.
Κουκουλή, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 233

ΘΕΜΑ 9ο:  Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία  «ΒΙ.ΜΕ.ΑΛ.  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΜΕΑΛ Α.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 234

ΘΕΜΑ 10ο:  Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ευάγγελου Κοτσώνη και της
Μαρίας συζ. Ε. Κοτσώνη, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 235

ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ξανθής Φούντα κ.λ.π. (σύνολο
16), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 236

ΘΕΜΑ 12ο:  Διορισμός δικηγόρου για  απόκρουση ανακοπής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΝΙΟΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ»,
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 237
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ΘΕΜΑ  13ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  σύνταξη  γνωμοδότησης  ύστερα  από  αίτημα  του
Αντιπεριφερειάρχη Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 238

ΘΕΜΑ  14ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  σύνταξη  γνωμοδότησης  σε  σχέση  με  την  άσκηση
ενδίκου  μέσου  για  λογαριασμό  της  «Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»  κατά  της  αριθμ.
577/108/26-11-2014  απόφασης  της  Τοπικής  Διοικητικής  Επιτροπής  του  Ι.Κ.Α.  –  Ε.Τ.Α.Μ.
Λιβαδειάς.
(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 239

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  υγρών  καυσίμων  για  τις  ανάγκες  της  Π.Ε.  Εύβοιας»,
χρονικής  διάρκειας  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  έως  31-12-2015,  προϋπολογισμού
73.800,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 240

ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  του  επαναληπτικού  ανοικτού  δημόσιου
μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  υγρών  καυσίμων  για  τις  ανάγκες  των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητάς της», προϋπολογισμού
147.634,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 241

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 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) των όρων της σχετικής διακήρυξης.  
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 242

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικού-εκτυπωτών της Π.Ε. Φωκίδας
και των γραφείων της Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης έτους 2015-2016, προϋπολογισμού
28.455,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 243

ΘΕΜΑ 19: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης – πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια φακέλων
αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος και εκτυπωμένο λογότυπο της Π.Ε. Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητής  των  ανωτέρω  θεμάτων κ.  Ιωάννης  Καρνάβας,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 244

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α)  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη
αναδόχου  διακίνησης  εγγράφων  και  δεμάτων  προς  το  εσωτερικό  για  την  κάλυψη  των
ταχυδρομικών  αναγκών  των  Υπηρεσιών  της  Π.Ε.  Εύβοιας  και  των  Δ/νσεων  Α/θμιας  και
Β/θμιας  Εκ/σης,  χρονικής  διάρκειας  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  έως  31-12-2015,
προϋπολογισμού 45.605,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.           
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα, με τον ορθό προϋπολογισμό, ήτοι 36.484,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 245

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 21ο: Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 27543/298/26-02-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού 3 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για
κατόχους οχημάτων Δ.Χ και ελλείψει αυτών για κατόχους οχημάτων Ι.Χ., για την μεταφορά
των  μαθητών,  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Ευρυτανίας,  σχολικού  έτους  2014-2015,  των
αδιάθετων  δρομολογίων  που  προέκυψαν  από  τον  ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό»,
προϋπολογισμού  67.752,81€  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  και  των  δικαιωμάτων
προαίρεσης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 246

ΘΕΜΑ 22ο: Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 28167/302/27-02-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς  Ελλάδας  περί  έγκρισης  πρακτικού  4  της  επιτροπής  του  ηλεκτρονικού  ανοιχτού
δημόσιου διεθνούς  διαγωνισμού  για  το  έργο  «Μεταφορά μαθητών,  χωρικής  αρμοδιότητας
Π.Ε. Ευρυτανίας, για την χρονική περίοδο από 1η Μαρτίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015 του
σχολικού έτους 2014-2015».
(Εισηγητής  των  ανωτέρω  θεμάτων κ.  Ιωάννης  Καρνάβας,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 247

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου:
«Διαπλάτυνση γέφυρας στη θέση Βρύση ΤΚ Τανάγρας»,  Π.Ε.  Βοιωτίας,  προϋπολογισμού
215.403,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 248

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Οικοδομικές εργασίες
- συντηρήσεις κτιριακών υποδομών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
προϋπολογισμού 507.000,00€  με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 249

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση  διακήρυξης  και  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου:  «Κατασκευή  –
συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων σε υποδομές  χωρικής  αρμοδιότητας  Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 250

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση  διακήρυξης  και  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου:  «Αποκατάσταση
κατολίσθησης  στο  δρόμο  Αταλάντη  –  Καλαπόδι»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού
200.000,00 με Φ.Π.Α..
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 251

ΘΕΜΑ 27ο:  Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 372/31-3-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., μετά την αριθμ. 4/4/2014 απόφαση της Επιτροπής του Άρθρου 18, και κατακύρωση
του  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 252

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικών - κατακύρωση αποτελέσματος της ανοιχτής δημοπρασίας του
έργου:  «Συντήρηση  και  συμπλήρωση  φωτεινής  σηματοδότησης  κόμβων  στο  Ε.Ο.Δ.
αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 253

ΘΕΜΑ  29ο:  Έγκριση  υποκατάστασης  μέλους  της  κοινοπραξίας  «ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΑΡΝΑΛΗΣ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΙΩΤΗΣ» για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα –
Θήβα  –  Λιβαδειά  στο  τμήμα  από  διασταύρωση  προς  ΚΕΠΒ  έως  κόμβο  Πυρί»,
προϋπολογισμού 2.000.000,00 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 254

ΘΕΜΑ 30ο:  Εξέταση ένστασης του αναδόχου της μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Κονιστρών Ν. Εύβοιας» κατά α) της υπ΄αριθμ.
159/21-2-2015  πρόσκλησης  της  παραγρ.  4,  του  άρθρου  31,  του  Ν.  3316/05  και  β)  της
παράλειψης σύνταξης Συγκριτικού Πίνακα.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 255

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου:  «Αναστήλωση
κτιρίου ‘’ΚΥΜΑ’’ στα Λουτρά Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 880.000,00€.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 256

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – Όρια Νομού
Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 257

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Παράλληλα
έργα  Δήμου Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων», Π.Ε. Φθιώτιδας,  προεκτιμ-
ώμενης αμοιβής 159.896,61 € χωρίς Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 258

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση  α)  παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας  της  μελέτης:  «Επέκταση
Αλιευτικού καταφυγίου  Δ.Δ.  Αχλαδίου  Δήμου  Εχιναίων»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προεκτιμώμενης
αμοιβής  119.416,00€  χωρίς  Φ.Π.Α.,  β)  του  1ου  Συγκριτικού  Πίνακα  και  γ)  της  1ης

Συμπληρωματικής Σύμβασης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 259
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ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση  παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας  εκπόνησης  της  μελέτης:
«Μελέτη  επέκτασης  αλιευτικού  καταφυγίου  Γλύφας»  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προεκτιμώμενης
αμοιβής 70.000€.
(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 260

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 25518/1283/18-2-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονόπτωση 18-2-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 261

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 27228/1399/26-2-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονόπτωση 25-2-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 262 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση των υπ΄  αριθμ.  18852/190/9-2-2015 και  23581/268/18-2-2015 αποφ-
άσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις και παγετός 9-2-2015 έως 14-2-
2015 & χιονοπτώσεις και παγετός 18-2-0215) στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 263

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 21714/224/13-2-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.  Φθιώτιδας  σχετικά  με  τη  διάθεση  πόρων  και  μέσων  προς  αντιμετώπιση  έκτακτων
φυσικών φαινομένων (πλημμυρικά φαινόμενα) στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
(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 264

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΘΕΜΑ 40ο:  Έγκριση πρακτικού της  επιτροπής καταλληλότητας  -  Διενέργεια  δημοπρασίας
(μειοδοτική, φανερή και προφορική) και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος αυτής, για την
μίσθωση ενός ακινήτου στην Λαμία σε ακτίνα 50 μέτρων της αίθουσας συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα στεγάσει το γραφείο Περιφερειακής Παράταξης.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ομόφωνα εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 265

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών - δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 266

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας
δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 267

ΘΕΜΑ  43ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  επιμόρφωση  εργαζόμενων  οδηγών  με  σκοπό  την
απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 268

ΘΕΜΑ  44ο:  Έγκριση  κάλυψης  δαπανών  σχετικών  με  υπαλλήλους  εργαζόμενους  με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 269

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών - δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό για
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 270

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργου από τις Δημόσιες Επενδύσεις
της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 271

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 1821,
Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 272

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπανών για αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 273

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργα και μελέτες του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 274

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 275

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και μελέτες του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 276

ΘΕΜΑ 52ο:  Έγκριση  δαπάνης για  την  κάλυψη των  υπηρεσιών  διακίνησης  εγγράφων και
δεμάτων προς το εσωτερικό, στα πλαίσια των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της
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Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, για το διάστημα από 1/3/2015
έως και 31/3/2015.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 277

ΘΕΜΑ  53ο: Έγκριση  δαπάνης  -  διάθεση  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας με τον Δήμο Σκύρου στην διοργάνωση των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια
από το θάνατο του Άγγλου ποιητή Ρόμπερτ Μπρουκ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 278

ΘΕΜΑ  54ο: Έγκριση  δαπάνης  -  διάθεση  πίστωσης  για  συμμετοχή  της  Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας με τον Δήμο Σκύρου στην διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
Ποδηλασίας Ερασιτεχνών.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 279

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασμών έργων,
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 280

ΘΕΜΑ  56ο: 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 281

ΘΕΜΑ  57ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον  τακτικό
προϋπολογισμό  για  εκτός  έδρας  μετακινήσεις  και  υπερωριακή  απασχόληση  όλων  των
υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 282

ΘΕΜΑ  58ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον  τακτικό
προϋπολογισμό για αγορές υλικού εξοπλισμού του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης &
Υποστήριξης  Ν. Φθιώτιδας.   
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 283

ΘΕΜΑ  59ο:  Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον  τακτικό
προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  για  την  προμήθεια  αδειών  χρήσης
Windows RDS.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 284

ΘΕΜΑ  60ο: Έγκριση  δαπάνης  και  δέσμευση  πίστωσης  για  πρόσληψη  επτά  (7)  ατόμων
κλάδου ΔΕ Οδηγών και τριών (3) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, με σχέση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών
και πρόσκαιρων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 285

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας  με  την  Αγωνιστική  Λέσχη  Αυτοκινήτου  Λαμίας  στην  διοργάνωση  του  51ου

Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ.
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Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 286

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας  με  την  Ναυταθλητική  Ένωση  Λαμίας  στην  διοργάνωση  του  τουρνουά
υδατοσφαίρισης μίνι παίδων και κορασίδων.
(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 287

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ  63ο: Έγκριση  της  3ης 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 288

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ  64ο:  Συγκρότηση  επιτροπής  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου:
«Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας», προϋπολογισμού 6.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 289

ΘΕΜΑ 65ο:  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 135/3-2-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε, περί συγκρότησης επιτροπών, στα πλαίσια του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για
την  «Προμήθεια πέντε (5) αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) μετά του
απαραίτητου  εξοπλισμού  τους  στην  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας»,  προϋπολογισμού
108.000,00 € 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 290

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
   

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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