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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη  Λαμία  και  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  (Πλατεία
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 4 Μαρτίου  2014, ημέρα Τρίτη 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.  353/25-2-2014  πρόσκλησης  του  Προέδρου  αυτής,
όπως συμπληρώθηκε με  την οικ. 361/27-2-2014, που επιδόθηκαν νόμιμα σε όλα τα
μέλη της, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 234
έως 277, έτους 2014:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευση πίστωσης και β) διενέργειας
ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους 2014-2015, συνολικού
προϋπολογισμού  4.014.961,40 €,  με  Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένου και  του ποσού
των 1.338.320,47 €, συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. για δικαιώματα προαίρεσης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 234
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευση πίστωσης και β) διενέργειας
ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών,  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Ευρυτανίας,  σχολικού  έτους  2014-2015,
συνολικού προϋπολογισμού 1.063.509,82  €,  με  Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένου και
του  ποσού  των  303.859,98  €,  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  για  δικαιώματα
προαίρεσης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 235

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση α) πρακτικών της επιτροπής διαπραγμάτευσης για
την ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών και β) επιδότησης μαθητών λόγω
αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίου της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 236

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  4ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διαπραγμάτευσης  και
ανάθεση ενός (1) δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 237

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΑΚΤΟ  5ο:  Έγκριση  μετακίνησης εκτός  έδρας  Αντιπεριφερειαρχών
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιφερειακού Συμβούλου.
Εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία  η μετακίνηση μόνο της Αντιπεριφερειάρχη κ. Φανής
Παπαθωμά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 238

ΘΕΜΑ  1ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά  (αίτηση  ακυρώσεως  των  Αποστόλου
Καραγιάννη  κ.λ.π.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 239

ΘΕΜΑ  2ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Συμβούλιο  της   Επικρατείας  (αίτηση  ακυρώσεως  της  ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «AGROINVEST A.E.B.E.»).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 240

ΘΕΜΑ 3ο:  Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1214/14-10-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  περί  διορισμού  δικηγόρου  για
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
(αγωγή του Ρακάν Ντρούμπη).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 241
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ΘΕΜΑ  4ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Μονομελές  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Λάρισας  (προσφυγή  του
Ανδριόπουλου Παναγιώτη του Κων/νου).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 242
 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση  αποτελέσματος  της  ανοιχτής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας», προϋπολογισμού 7.000.000,00 € με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 243
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση παραχωρημένου κτιρίου ΟΑΕΔ για την στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 244

ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  προφορικής
δημοπρασίας του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας επί της υπ΄αριθμ. 48
Π.Ε.Ο.  από  ΦΡΑΓΜΑ  ΜΟΡΝΟΥ  έως  ΧΑΝΙ  ΦΑΣΟΥΛΑ»,  Π.Ε.  Φωκίδας,
προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 245

 ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση  των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας»,
προϋπολογισμού 1.500.000,00  € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 246

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  ανοικτής
δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην κτηματική περιοχή
Τ.Κ.  Πλατυστόμου,  Δήμου  Μακρακώμης»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού
60.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 247

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής έτους 2014,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 248

3



ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπάνης για πληρωμή λογαριασμού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 249

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση  πρακτικού  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  της  ανοικτής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Ολοκλήρωση  αρδευτικού  Τσουκαλάδων»  χρήσης  2013,
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 30.160,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 250

ΘΕΜΑ  13ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  της  «Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας»  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  (προσφυγή  Γάσπαρη  Παναγιώτη  του
Κων/νου).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 251

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση  δαπανών  για  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 252

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης για το χρονικό διάστημα από 24-12-2013 έως 23-02-
2014 για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.
Απορρίφθηκε ομόφωνα η εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 253

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 254

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  η  δαπάνη  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  των
λογαριασμών έργων με α/α 1 & 3.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 255

ΘΕΜΑ  18ο: Ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  59/20-1-2014  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και νέα έγκριση έκδοσης χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  η τροποποίηση της υπ΄αριθμ.  59/20-1-2014  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 256
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ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  δαπανών  –  δέσμευση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 257

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση  πρακτικών  –  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  πρόχειρου
διαγωνισμού  του  έργου:  «Κατασκευή  τοίχου  αντιστήριξης  και  εργασίες
υποθεμελίωσης  γέφυρας  δρόμου  προς  Κλαυσίο»,  Π.Ε.  Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 24.600,00 με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 258

ΘΕΜΑ 21ο:  Λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών
στον οδικό άξονα Κλειδί - Προυσός - Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
50.000,00 € με Φ.Π.Α., μετά την υπ΄αριθμ. 11/20/2013 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 18 ν.2218/1994.
Εγκρίθηκε ομόφωνα
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 259

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 260

ΘΕΜΑ 23ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 166/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης για την σύμβαση της
μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Δάφνη – όρια Νομού Φθιώτιδας»,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 261

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οδός
Αταλάντη – όρια Ν. Φθιώτιδας», Π.Ε Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.800.000,00 € με
Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 262

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης, τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης του πρόχειρου
διαγωνισμού  της  προμήθειας:  «Σύστημα  διαχείρισης  στόλου  μηχανολογικού
εξοπλισμού της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 263

5



ΘΕΜΑ  26ο:  Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου:  «Οδός
Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (Συνέχιση)», Π.Ε.
Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό προϋποθέσεις.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 264

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 265

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση  της  διακήρυξης  και  των  λοιπών  συμβατικών  τευχών
δημοπράτησης του  έργου: «Οδός Νεοχωράκι - Τανάγρα (Β φάση) από 7+800 έως
12+600», χρήσης 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 7.500.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 266

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση δαπανών  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 267

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση  έκδοσης  Χρηματικού  Εντάλματος  Προπληρωμής,  Π.Ε.
Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 268

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση  παροχής εργασίας για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες
Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Νομού», Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 269

ΘΕΜΑ  32ο:  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 270

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης & δημοπράτησης με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου:
«Αποκατάσταση  οδού  προς  Τ.Κ.  Γουλεμίου»,  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού
40.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 271
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ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης  και  διακήρυξης  του  ανοικτού
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ερείσματος και πρανών έναντι μουσείου
Δελφών», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 272

ΘΕΜΑ 35ο: Συνολική έγκριση δαπάνης για την επισκευή του μηχανήματος έργου
D8N (KY 5886), Π.Ε. Φωκίδας (εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 273

ΘΕΜΑ 36ο: 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 274

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 275

ΘΕΜΑ 38ο: 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.(εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 276

ΘΕΜΑ 39ο: 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.( εξ΄αναβολής).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 277
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