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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις  26 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 8:30 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.  327/21-2-2014  πρόσκλησης  του
Προέδρου  αυτής,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  σε  όλα  τα  μέλη  της,  συζήτησε  τα
παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 204 έως 232, έτους 2014:

Με την έναρξη της συνεδρίασης, έγινε, κατόπιν αιτήματος του τακτικού μέλους της
επιτροπής κ. Αναστάσιου Χρονά,  η επαναδιατύπωση της υπ΄αριθμ. 167/10-02-2014
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία
εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 204

Στη συνέχεια εγκρίθηκε ομόφωνα η συζήτηση των παρακάτω έκτακτων θεμάτων,
πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 205

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας 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.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 206
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 1552/19-12-2013 και 137/10-02-2014
αποφάσεων  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Σ.Ε.  και  έγκριση  διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισμού για την μεταφορά αντικειμένων - ταχυμεταφορές της Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 207

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο:  Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  46/20-01-2014  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε. και έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου, των Επιτροπών, των Ημερίδων και των Συνεδρίων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας το 2014, προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 208

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικού  5/17-2-2014  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 209

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση  πρακτικού  1  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και
Προσφυγών του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου (υπηρεσίας): «Προβολή
θεματικών  μορφών  τουρισμού  και  Γενική  Τουριστική  Προβολή  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής).
Ομόφωνα:
1. Έγιναν δεκτές οι προσφυγές των ανώνυμων εταιρειών με την επωνυμία «NEXT
COM Α.Ε.» και «BOLD OGILVY & MATHER Α.Ε.Ε..
2.  Δεν  εγκρίθηκε  το  Πρακτικό  Νο1 της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και
Προσφυγών  του  ανοικτού  διεθνούς  διαγωνισμού  του  έργου  (υπηρεσίας)  του
θέματος.
3. Εγκρίθηκε:
α) η συνέχιση της επόμενης φάσης αξιολόγησης του διαγωνισμού, με τη συμμετοχή
των εταιρειών «NEXT COM Α.Ε.» και «BOLD OGILVY & MATHER Α.Ε.Ε.» και
β) η παραπομπή του φακέλου του σχετικού διαγωνισμού στον Γενικό Διευθυντή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 210

ΘΕΜΑ 3ο:  Συνέχιση του διαγωνισμού και νέα παράταση ισχύος των προσφορών
των  συμμετεχόντων  για  το  έργο  (υπηρεσία):  «Προβολή  θεματικών  μορφών
τουρισμού  και  Γενική  Τουριστική  Προβολή  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»,
προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 211
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ΘΕΜΑ  4ο:  Ανασυγκρότηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και
Προσφυγών του έργου (υπηρεσίας): «Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και
Γενική  Τουριστική  Προβολή  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»,  προϋπολογισμού
1.300.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 212

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση επαρχιακού
δρόμου  Καστανιά  –  Νεοχώρι»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού  350.000,00  €  με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 213

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση  πρακτικού  της  αρμόδιας  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 δήμων Ν. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 214

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση  τροποποίησης  της  7232/374/2014  σύμβασης  μεταφοράς
μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 215

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης της 135266/5315/11-12-2013 σύμβασης μεταφοράς
μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 216

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
«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 2014, στην
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», προϋπολογισμού 63.567,0426 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 217

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δημόσιου 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.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 218
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την «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 2014, στην
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 135.337,91 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 219

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού 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 220

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την «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 2014, στην
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», προϋπολογισμού 73.431,76 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 221

ΘΕΜΑ  14ο:  Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού  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 222 

ΘΕΜΑ  15ο:  Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την
«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 2014, στην
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», προϋπολογισμού 32.211,33 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 223
  
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δημόσιου 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..
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 224
  
ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση  τροποποίησης  δρομολογίων  μεταφοράς  μαθητών,  Π.Ε.
Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 225

ΘΕΜΑ  18ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  του  Γεωργίου
Χαριζανίδη  του  Στεργίου  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 226

Προτάχθηκε η συζήτηση του 20ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 20: Συνέχιση του διαγωνισμού και νέα παράταση ισχύος των προσφορών
των συμμετεχόντων για το έργο (υπηρεσία): «Σύμβουλος επιστημονικής, τεχνικής
και  διαχειριστικής  υποστήριξης  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  για  τη
βελτιστοποίηση  των  διαδικασιών  διαχείρισης  των  ιδιωτικών  επενδύσεων  στο
πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ 2007-2013  και  την  προετοιμασία  της  Περιφέρειας  ενόψει  της
επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020»,  προϋπολογισμού 578.100,00 €  με
τον Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 227

ΘΕΜΑ 19: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού  και  των  διαδικασιών  διαπραγμάτευσης  του  έργου  (υπηρεσίας):
«Σύμβουλος  επιστημονικής,  τεχνικής  και  διαχειριστικής  υποστήριξης  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης
των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την προετοιμασία
της  Περιφέρειας  ενόψει  της  επόμενης  προγραμματικής  περιόδου  2014-2020»,
προϋπολογισμού 578.100,00 € με τον Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 228

ΘΕΜΑ  21: Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  1296/20-12-2012  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  και  λήψη  νέας  περί  έγκρισης
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού έργου, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 229

ΘΕΜΑ 22: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.  61/20-01-2014 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως προς τον τρόπο πληρωμής της
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δαπάνης συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση
“International  Mediterranean  Tourism  Market  2014  (IMTM  2014)”  στο  Τελ  Αβίβ  –
Ισραήλ (από 11 έως 12/2-2014).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 230
       
ΘΕΜΑ 23: Έγκριση δαπάνης για τη  συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. στη Μόσχα (από 19 έως 22/3-2014).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 231
 

Πριν τη λήξη της συνεδρίασης, εγκρίθηκε ομόφωνα, η συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου
2014  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  να
πραγματοποιηθεί στη Λιβαδειά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 232

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
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