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      ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 
όροφος), σήμερα την 1 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη 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, προεδρεύοντος του 
Ηλία Μπουρμά, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω απουσίας του Προέδρου αυτής, 
ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1013/8-10-2014 απόφασή της (ΑΔΑ:Β3Ε37ΛΗ-ΤΥΠ), και 
δυνάμει της υπ’ αριθμ. (οικ.) 37131/401/22-2-2017 πρόσκλησης του προέδρου της, 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 331 έως 394, έτους 2017. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη 
συνδιοργάνωση της Π.Ε. Βοιωτίας με τον Σκακιστικό Όμιλο Θήβας του Ατομικού και Ομαδικού 
Σχολικού Πρωταθλήματος για την Περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας.  
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 331 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5503/1-11-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης τεσσάρων νέων δρομολογίων και τροποποιήσεων – 
καταργήσεων – συμπληρώσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-17. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 332 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο «GRIECHENLAND FESTIVAL 2017», στο Ντίσελντορφ 
Γερμανίας. 
Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 333 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την 
συνδιοργάνωση και την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη «Διεκδίκηση 
Χιονονιφάδας», στον Παρνασσό Φωκίδας. 
Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 334 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 91/2016 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 2ο Τριμελές). 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 335 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 67/2016 απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 1ο). 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 336 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7o: α) Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Δ’ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου και β) Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη 
σύνταξη πληρεξουσίου. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 337 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 36272/274/21.02.2017 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» προς απόκρουση αίτησης ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο 
Πειραιά. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 338 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της εταιρείας με την 
επωνυμία «SUNLIGHT Α.Ε.Β.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»]. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 339 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης 5508/2013 
αίτηση ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
ΗΡΑΚΛΗΣ»]. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 340 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης 4198/2013 
αίτηση ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
ΗΡΑΚΛΗΣ»]. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 341 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης 4291/2013 
αίτηση ακύρωσης του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ»]. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 342 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13o: Διορισμός δικηγόρου για τη νομική στήριξη τεχνικών υπαλλήλων της Π.Ε. 
Φωκίδας. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 343 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14o: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτημάτων της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 344 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35313/92/20-2-2017 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (ισχυρή βροχόπτωση από 19/2/2017).  
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 345 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 16o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού 
στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
για την χρονική περίοδο 2015-2017». 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 346 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 17ο: Εγκρίσεις δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων 
της Π.Ε. Φωκίδας. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 347 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 18o: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: 
«Διαμόρφωση αίθουσας εκδηλώσεων Μουσικού Σχολείου Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α..  
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 348 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 19o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση 
τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Λευκαδιτίου από φερτά υλικά» του έργου: «Συντήρηση – 
Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά 
υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 349 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 20o: Έγκριση 1ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου: 
«Αποκατάσταση τοιχείου στην έξοδο Τολοφώνας, τεχνικών έργων στην περιοχή Ερατεινής, 
ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα της 
Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 350 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 21o: Έγκριση ανάθεσης με διαπραγμάτευση νέων (6) έξι δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης, σχ. έτους 
2016-2017 της Π.Ε. Φωκίδας. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 351 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 22o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος για τα έτη 2016-2017», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 39.928,00 € με Φ.Π.Α.. 
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Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 352 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 23o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 353 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή 
επιδικασθέντος ποσού στην εταιρεία με την επωνυμία «3K TEXNIKH A.E.», Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 354 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 25ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών 
αχρεωστήτως εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 355 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 26o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για πληρωμή διοικητικών δαπανών, έτους 2016, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 356 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 27o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 357 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 28o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 358 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 29o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, 
Αθλητισμού & Πολιτισμού και Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή 
Τουριστική Έκθεση «MEDITERRANEAN PANORAMA», στη Στοκχόλμη. 
Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 359 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 30o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, 
Αθλητισμού & Πολιτισμού και Περιφερειακών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή 
Τουριστική Έκθεση «ΜΙΤΤ 2017», στη Μόσχα. 
Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 360 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 6/6-2-2017, 7/13-2-2017 και 8/20-2-2017 της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 361 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 162/2015 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 1ο Τριμελές). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 362 
 
ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 160/2015 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 1ο Τριμελές). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 363 
 
ΘΕΜΑ 4o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 80/2015 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 1ο Τριμελές). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 364 
 
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο 
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΤΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΕΛΕΤΑΙ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑΙ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ» και της 
εταιρείας με την επωνυμία «INSTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»]. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 365 
 

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτημάτων της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας [Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού].  
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 366 
 
ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτημάτων της Διεύθυνσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας [Τμήμα Τεχνικό].  
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 367 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον αποχιονισμό στον Νομό Βοιωτίας, 
στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού, στις 14 & 15-12-2016. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 368 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον αποχιονισμό στον Νομό Βοιωτίας, 
στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού, από 16 έως 18-12-2016. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 369 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον αποχιονισμό στον Νομό Βοιωτίας, 
από 21 έως 23-12-2016. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 370 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια άλατος με απευθείας ανάθεση προς 
αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 371 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας.  
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Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 372 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών 
έργων και καθαρισμός ρέματος Γρανιτσορέματος από φερτά υλικά» του έργου: «Συντήρηση – 
Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά 
υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 373 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και 
λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών Βορειοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017», 
προϋπολογισμού 450.000,00€ με ΦΠΑ.  
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 374 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και 
λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών Νοτιοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017», 
προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ.  
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 375 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση παραλίμνιου 
δρόμου Τσούκας – Τριπόταμου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 376 
 
ΘΕΜΑ 17o: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 521/4-4-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτάπητα Καρπενήσι – Κορυσχάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00€ με 
ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 377 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση διάλυσης (οριστική διακοπή) της σύμβασης του έργου: «Ανέγερση 
πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Μαλεσίνας», προϋπολογισμού 1.666.000,00 €, αναδόχου  
«ΧΑΙΡΕΦΑΝΗΣ  Α.Τ.Ε.».   
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 378 
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών 
ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην υπ΄αριθμ. 17 επαρχιακή οδό Μαραθιά 
Σεργούλα» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2015 & 2016 και 
2017». 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 379 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 
τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην υπ΄αριθμ. 5 επαρχιακή οδό 
Καστριώτισσα – Μαυρολιθάρι – Πυρά», Π.Ε. Φωκίδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 380 
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ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 
ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων της Ε.Ο. Νο11 Αμυγδαλιά – Στίλια», Π.Ε. 
Φωκίδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 381 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής υλικών της Δ/νσης 
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 382 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 383 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, για την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ 
υπαλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 384 
 
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, για την αντιμετώπιση των αναγκών κλιμακίων ελέγχων 
μέτρων και σταθμών (Ν. 4177/13 για το χρονικό διάστημα 1-1-2014 έως και 31-12-2014 για την 
Π.Ε. Ευρυτανίας). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 385 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 386 
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 387 
 
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 388 
 
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 389 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 390 
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συνδιοργάνωση και 
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε εκδήλωση του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών και 
Συγγραφέων για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 391 
 
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συνδιοργάνωση και 
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον 4ο νυχτερινό αγώνα δρόμου Λαμίας «Lamia 
Night & Run 2017». 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 392 
 
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο «7ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς», στο στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 393 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση  μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού & 
Πολιτισμού για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB 2017 στο Βερολίνο, από 8 
έως 12/3/2017. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 394 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
 
              

                 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΜΑΣ 

 


