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   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 

3ος όροφος - Λαμία), σήμερα στις 9 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα 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.) 65728/813/27-4-2016 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, και 
συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 672 έως 734 έτους 2016. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή 
της Π.Ε. Εύβοιας στη διοργάνωση του 1oυ συνεδρίου του TEDxChalkida-Paths. 
(Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, κ. Φάνης Σπανός).  
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 672 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων για συμμετοχή των μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας στις πανελλήνιες εξετάσεις σχολικού έτους 2015-2016. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 673 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση 
δρομολογίων για τη «Μεταφορά μαθητών της Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Βοιωτίας κατά τη 
διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων 2016». 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 674 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Τροποποίηση δρομολογίου και απευθείας ανάθεσή του για τις ανάγκες 
μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Βοιωτίας κατά τη διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων 2016. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 675 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση 
έκτακτων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά τη 
διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων 2016. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 676 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του 
ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας: «Διαχείριση άρδευσης και 
αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου για το έτος 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
(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 677 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 17/25-4-2016 και 18/27-4-2016 της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 678 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 161/2015 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (1ο Τμήμα Τριμελές). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 679 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 3091/2015 απόφασης του Στ’ 
Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 680 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 49/2015 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Λαμίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 681 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση η μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 30/2016 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β΄ Μονομελές). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 682 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 683 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ζωής, συζύγου Γεωργίου 
Χριστοδούλου, το γένος Κυρίκου, ενώπιων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.  
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην διοριστεί δικηγόρος. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 684 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ», ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας. 
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Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 685 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«REDECON Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ενώπιων 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 686 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΥΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 687 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ΄ αριθμ. 1/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Λαμίας [Δικαιούχος: η εταιρεία με την επωνυμία «SPOT O.E.» ] - Γνωμοδότηση. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 688 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παραστάσεις στο Μονομελές Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Λαμίας [υποθέσεις Παναγιώτας Αποστολοπούλου και Ηλία Σαλαγιάννη]. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 689 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση αιτήσεων ανάκλησης και παράσταση 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 690 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης επί της από 26/02/2016 προδικαστικής προσφυγής του Νικολάου 
Τσότρα του Αθανασίου κατά της υπ΄αριθµ. 208/08.02.2016 απόφασης της Οικονομικής  
Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
Αποδέχθηκε ομόφωνα το από 22-4-2016 γνωμοδοτικό σημείωμα του δικηγόρου Μάριου 
Παπαθανασίου. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 691 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση απ‘ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών 
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φωκίδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 692 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινομένων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (κατολισθήσεις 12-2-
2016). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 693 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινομένων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (χιονοπτώσεις 4-3-
2016). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 



4 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 694 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων 
φυσικών φαινομένων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (βροχοπτώσεις- 
κατολισθήσεις 07-03-16). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 695 
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων 
φυσικών φαινομένων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (κατολισθήσεις 10-3-
16). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 696 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων 
φυσικών φαινομένων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (βροχοπτώσεις- 
κατολισθήσεις 26-4-16). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 697 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 59237/82/19-4-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με την διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινομένων (άρση κατολισθήσεων - καταπτώσεων από 19/4/2016). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 698 
 
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 63561/86/25-4-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με την Διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινομένων (άρση επικίνδυνων καταπτώσεων από 25/4/2016). 
(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 699 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου 
στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α..  
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 700 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στο 
Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..  
Το θέμα αποσύρθηκε. 
 
ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών για την ανάθεση της μελέτης: 
«Μελέτη διερεύνησης ρύπανσης Ασωπού ποταμού και αποκατάστασης», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προεκτιμώμενης αμοιβής 829.473,08€ με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 701 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική περίοδο 2015-2017 (Αποκατάσταση 
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ζημιών αναχώματος του ρέματος ‘’Μπεκιόρεμα’’ Τ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων)», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 702 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Κατασκευή δρόμου Χόχλια – Βράχα – Κορίτσα (τμήμα Βράχα – Κορίτσα Κλειστού), 
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.355.174,87 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 703 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος τμήματος οδικού δικτύου Βούλπη – Λημέρι», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Το θέμα αποσύρθηκε. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση 
διασταύρωσης Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου με δρόμο προς ανατολική πρόσβαση σήραγγας 
Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 704 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «5ο Ενιαίο Λύκειο 
Λαμίας (Τμήματα Α1 και Β), Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 8.000.000,00 € 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 705 
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 533/4-4-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης πρακτικού 1 της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 21ης Μαρτίου 2016 για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 
2016-2017. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 706 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 250/15-2-2016 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για το σχολικό έτος 2015-
2016, Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 707 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 251/15-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 708 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 709 
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ΘΕΜΑ 35ο: Συμψηφισμοί ποσών για την πληρωμή των αναδόχων δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών σχολικού έτους 2015-2016, Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 710 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών επιδότησης μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 
2015-2016. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 711 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2016, προϋπολογισμού 
59.756,10 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 712 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση α) πολυετούς δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και γ) των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων 
χωρικής αρμοδιότητάς της, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έτους 2016-2017», 
συνολικού προϋπολογισμού 134.737,20 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 713 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή», συνολικού 
προϋπολογισμού 90.000,00 € 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 714 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με 
Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 715 
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Διάθεση οχήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο 
Δήμο Κύμης - Αλιβερίου. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 716 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 717 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πληρωμής δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργου από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 718 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 719 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Συμψηφισμός – διαγραφή ποσών σε λογαριασμούς του πάγιου και Αρδευτικού 
Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015, Π.Ε. Βοιωτίας. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 720 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 721 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και μελέτες του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 722 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 723 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 724 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στη 
διοργάνωση εκδήλωσης της Τουριστικής Σχολής Γαλαξιδίου (ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού) με 
θέμα: «3η Ρουμελιώτικη Κουζίνα». 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 725 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, αγορές, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών έτους 2016, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 726 
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ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 727 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(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 728 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με 
την μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2016», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισμού 35.061,89€ με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 729 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού του 

έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της 

παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 
69.192,444€. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 730 
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για τα έτη 2016-2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 200.510,18€ με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 731 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 
73.739,53 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 732 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 58ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 508/4-4-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί 
συγκρότησης επιτροπών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σε εφαρμογή των διατάξεων 
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του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’/10.7.2007), χρονικής διάρκειας από 5-4-2016 
έως 4-4-2017. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 733 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εξειδικευμένων προμηθειών υλικών και 
εργασιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 734 
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