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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

όροφος), σήμερα στις 7 Απριλίου 2015, ημέρα Μεγάλη 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. 483/1-4-2015 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε
νόμιμα σε όλα τα μέλη της, και συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης
από 359 έως 420, έτους 2015:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  1ο:  Διορισμός δικηγόρου για  νομική στήριξη  υπαλλήλου της  Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 359

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: 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..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 360

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ  3ο: Έγκριση  της  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  41129/478/27-3-2015  απόφασης  του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχόπτωση 27.03.2015), στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
(Εισηγητής  κ.  Αναστάσιος  Παπαναστασίου,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος  Γενικής  Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 361

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση  πρακτικού  συνεδρίασης  8/24-3-2015  της  Οικονομικής  Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 362

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  του  Αθανασίου  Καραγεώργου
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 363

ΘΕΜΑ 3ο:  Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αικατερίνης Στραβοσκούφη
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 364

ΘΕΜΑ 4ο:  Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αθανασίου Πανδρά ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 365

ΘΕΜΑ  5ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  αγωγής  της  Στυλιανής  Ανδρεάκη  κ.λ.π.
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 366

ΘΕΜΑ 6ο:  Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγών του Ευρυμάχου Ιμπριξή ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 367

ΘΕΜΑ  7ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  του  Αναστασίου  Πατσιούρα
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 368

ΘΕΜΑ  8ο:  Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  του  Απόστολου  Ευσταθίου
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 369

ΘΕΜΑ  9ο: Διορισμός  δικηγόρου  για  απόκρουση  προσφυγής  του  Αναστασίου  Καραμάνη
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 370

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης Ελένης και Αικατερίνης Κορτομανίτη
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 371
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ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σε σχέση με την άσκηση ενδίκου
μέσου, για λογαριασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 372

ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σε σχέση με αίτηση θεραπείας
της "ΕΧΤRACΟ  Α.Ε." επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης επενδυτικού της σχεδίου στα
πλαίσια του Ν.3908/2011.
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην διοριστεί δικηγόρος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 373

ΘΕΜΑ 13ο:  Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σε σχέση με την εισήγηση της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας-Στερεάς  Ελλάδας  για  την  επιβολή  προστίμου  στην
ανώνυμη εταιρεία "ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΤΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕΒΕ".  
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 374

ΘΕΜΑ 14ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Εφετείο Ευβοίας [Υπόθεση Ελένης Θαλασσινού].
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 375

ΘΕΜΑ 15ο: Καθορισμός αμοιβών των συνεργαζόμενων με την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
δικηγόρων.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 376

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση  διακήρυξης  και  τευχών δημοπράτησης  του  έργου:  «Συμπληρωματικές
εργασίες  ασφάλειας  και  ολοκλήρωσης  πολυδύναμου  περιφερειακού  ιατρείου  Μαλεσίνας»,
αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 480.000,00  € με Φ.Π.Α.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 377

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του υποέργου 3:  «Ενίσχυση του
φέροντος  οργανισμού  του  υπάρχοντος  κτιρίου  –  διαρρυθμίσεις  –  αντικατάσταση  στέγης  –
κουφωμάτων και  ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότημα – Αποπεράτωση»,  αρμοδιότητας
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 1.347.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 378

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού IΙΙ  – κατακύρωση αποτελέσματος της  ανοιχτής δημοπρασίας
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», αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 549.951,39 €.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 379

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση  δαπανών  για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεμβάσεις στο οδικό
δίκτυο  του  Νομού  Φθιώτιδας» (εκχιονισμός  επαρχιακού  δικτύου  –  αντιπλημμυρικές
παρεμβάσεις).
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Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 380

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας του
έργου: «Παράλληλα  έργα  αναδασμού  τοπικής  κοινότητας  Αγ.  Δημητρίου»,  Π.Ε.  Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 3.950.000,00€ με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 381

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού  IΙΙ  –  κατακύρωση αποτελέσματος του  διαγωνισμού  για  την
ανάθεση εκπόνησης της  μελέτης:  «Παράκαμψη Σκούρτων», Π.Ε.  Βοιωτίας,  προεκτιμώμενης
αμοιβής 219.168,04 € 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 382

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ανοικτού ηλεκτρονικού 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. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 110.223,14 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 383

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση  διεθνή  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  το  έργο «Παροχή
υπηρεσιών  για  τον  από  εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό  ελαιοδένδρων,  στα  πλαίσια  του
προγράμματος  συλλογικής  καταπολέμησης  του  δάκου  της  ελιάς  το  έτος  2015  στην  Π.Ε.
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 764.350,08 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 384

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
και  γ)  των  όρων  της  διακήρυξης  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. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 47.553,97 € με Φ.Π.Α.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 385

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  και γ) των όρων της διακήρυξης  για το έργο  «Παροχή Υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης
του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 211.836,41 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 386

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
και  γ)  των  όρων  της  διακήρυξης  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. Εύβοιας», προϋπολογισμού 67.744,45 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 387

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση  α)  δαπάνης  -  δέσμευσης πίστωσης,  β)  διενέργειας  ανοικτού  διεθνή
διαγωνισμού  και γ) των όρων της διακήρυξης  για το έργο  «Παροχή Υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης
του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 564.907,91 € με Φ.Π.Α..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 388

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
και  γ)  των  όρων  της  διακήρυξης  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..
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 389

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  και γ) των όρων της διακήρυξης  για το έργο  «Παροχή Υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης
του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 145.227,60 € με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής  των  ανωτέρω  θεμάτων κ.  Σταύρος  Τσελάς,  Προϊστάμενος  Γενικής  Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 390

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΘΕΜΑ 30ο:  Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 313/16-03-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «Καταπολέμηση
κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015» προϋπολογισμού 599.625 €
με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής  κ.  Σταύρος  Τσελάς,  Προϊστάμενος  Γενικής  Δ/νσης  Περιφερειακής  Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 391

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση  των  όρων  διακήρυξης  για  την  δημοπράτηση  του  έργου  (υπηρεσίας):
«Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας
Στερεάς  Ελλάδας»,  προϋπολογισμού  243.540,00 €  με  Φ.Π.Α.  και  συγκρότηση των
Επιτροπών α) Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης & β) Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

(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 392

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου (παροχής υπηρεσίας) της
καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας.
(Εισηγητής  κ.  Ιωάννης Καρνάβας,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 393
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού  και  γ)  των  όρων της  διακήρυξης  για  το  έργο «Προμήθεια  τροφίμων  για  τους
άστεγους και άτομα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 200.000 € με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας)
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 394

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 3 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..
(Εισηγητής  κ.  Ιωάννης Καρνάβας,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 395

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 35ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 199/26-2-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  και  έγκριση  διενέργειας  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 απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 396

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση  α)  τροποποιήσεων-συμπληρώσεων  υφιστάμενων  δρομολόγιων  και  β)
νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 397

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού
έτους 2014-15. 

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 398

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΘΕΜΑ 38ο:  Συγκρότηση επιτροπών του εν ισχύ άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 για ένα έτος,
Π.Ε. Βοιωτίας.  
(Εισηγητής  κ.  Ιωάννης Καρνάβας,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 399

ΘΕΜΑ 39ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και β) Αξιολόγησης ενστάσεων, για την επιλογή αναδόχου/ων
του έργου με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τους άστεγους και άτομα που δεν εξασφαλίζουν
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δυνατότητα  καθημερινής  σίτισης  και  διατροφής  στην  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας»,
προϋπολογισμού 200.000 € με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας)
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 400

ΘΕΜΑ 40ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και β) Αξιολόγησης ενστάσεων, για την επιλογή αναδόχου/ων
διαπραγμάτευσης για προμήθειες, ή εκτέλεση εργασιών, ή  παροχή  υπηρεσιών που σχετίζονται
με αρμοδιότητες ασκούμενες δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής Π.Ε.
Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 401

ΘΕΜΑ  41ο:  Συγκρότηση  Επιτροπών  α)  Αξιολόγησης  &  διενέργειας  διαγωνισμού  και  β)
Εξέτασης  ενστάσεων  -  προσφυγών  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. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 402

ΘΕΜΑ  42ο: Συγκρότηση  Επιτροπών  α)  Αξιολόγησης  &  διενέργειας  διαγωνισμού  και  β)
Εξέτασης ενστάσεων -  προσφυγών για  το έργο «Παροχή υπηρεσιών για  τον  από εδάφους
δολωματικό  ψεκασμό  ελαιοδένδρων,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  συλλογικής  καταπο-
λέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
(Εισηγητής  των  ανωτέρω  θεμάτων κ. Σταύρος  Τσελάς,  Προϊστάμενος  Γενικής  Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής)
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 403

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση της 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, έτους 2015, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 404

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος.
(Εισηγητές των ανωτέρω θεμάτων 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 405

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών -  δέσμευση πίστωσης για αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 406
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ΘΕΜΑ  46ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμή  δαπάνης  από  το  Πρόγραμμα
Δημοσίων της Π.Ε. Βοιωτίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 407

ΘΕΜΑ 47ο: 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 408

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου,  διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 409

ΘΕΜΑ 49ο:  Έγκριση  δαπανών  -  διάθεση  πίστωσης  για  αγορές,  επισκευές,  συντηρήσεις  ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 410

ΘΕΜΑ  50ο: Έγκριση  δαπανών  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό  για  αγορές,  επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 411

ΘΕΜΑ 51ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ.  273/10-3-2015 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 412

ΘΕΜΑ  52ο: 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 413

ΘΕΜΑ  53ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον  τακτικό
προϋπολογισμό για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων και ενός (1) ατόμου
κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας οκτώ (8) μηνών,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 414

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης λογαριασμών έργων, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 415

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  για  την  συμμετοχή  της
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  χρηματοδότηση  και  υλοποίηση  των  Καλλιτεχνικών
Δραστηριοτήτων, έτους 2015 του «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 416
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ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την χορήγηση αποζημίωσης στον
πρώην υπάλληλο κ. Χατζημπύρρο Κωνσταντίνο του Ζήση, λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης
εντολής αορίστου χρόνου.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 417

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την χορήγηση αποζημίωσης στους
νόμιμους κληρονόμους του πρώην υπάλληλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου,  Καλούτσα  Κων/νου  του  Δημοσθένη  (απεβίωσε  στις  11-09-2013),  λόγω  λύσης  της
σύμβασης εργασίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 418

ΘΕΜΑ  58ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμή  δαπάνης  από  τον  τακτικό
προϋπολογισμό για συμβολαιογραφικά έξοδα και για έξοδα πληρωμής στο Υποθηκοφυλακείο,
για  εκτίμηση  αντικειμενικών  αξιών,  όλων  των  ακινήτων  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,
λόγω της μετάβασης στο διπλογραφικό σύστημα.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 419

ΘΕΜΑ  59ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον  τακτικό
προϋπολογισμό για μεταφορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υποδομών από την ΜΕΡΥΠ
στο κτίριο του λόχου Διαβιβάσεων.
(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 420

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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	ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου (υπηρεσίας): «Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 243.540,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση των Επιτροπών α) Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης & β) Αξιολόγησης Ενστάσεων.
	ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) τροποποιήσεων-συμπληρώσεων υφιστάμενων δρομολόγιων και β) νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15.
	ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15.

