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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 11 - 04 - 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 80940/1071
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 14/2-04-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης περί διάλυσης του συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ – ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.».

ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 458/2017 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (ειδικής διαδικασίας).

ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης περί μη διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την
προσφυγή της Παρασκευής Χαλάνδρα].

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Παναγιώτη Σπαθούλα, ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας.

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «Γ. ΚΟΛΙΑΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», του Γεωργίου Κολιάτσα και του Βασίλειου Βαλέντη,
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
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ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 79752/719/05.04.2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί μη άσκησης έφεσης κατά της
με αριθμό 157/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας και κατά της Μαρούλας Ξηρού κλπ
(Συν. 27).

ΘΕΜΑ 10o: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2026/23-10-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. και επανακαθορισμός της αμοιβής της πληρεξουσίας δικηγόρου της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 62753/172/20-03-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 17/03/2018).

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 69062/195/26-03-2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 25/03/2018).

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1653/70869/28-03-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό εσωτερικής τάφρου
Κωπαϊδας Ν. Βοιωτίας και εκβάθυνση για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων από 30-03-
2018.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1798/78366/4-04-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καταπτώσεις) στην οδό Αράχωβας Διστόμου στο Νομό Βοιωτίας, από 04-04-2018.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας περί απευθείας μίσθωσης Ιδιωτικών
Μηχανημάτων για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στον Δήμο Ωρωπού στο Δ.Δ Αυλώνας, θέση Αγ. Τριάδα – Βουτιμά Αυλώνα στις
17/03/2018.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των εργασιών
αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Βοιωτίας, χρονικής περιόδου 2017-2018 (καθαρισμός των ποταμών Κινέτας και
Μπογδαναίου, στην περιοχή Ανθοχωρίου, από την 20-03-2018).

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 66283/1265/21-03-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (ενίσχυση πρανών και διευθέτηση της κοίτης χειμάρρων).

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 75340/220/30-03-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό της βλάστησης, με σκοπό
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας”.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την "Μίσθωση μηχανημάτων
έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2018 στα διοικητικά
όρια του Δήμου Καρπενησίου", Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 74.241,28 € με ΦΠΑ και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την "Μίσθωση μηχανημάτων
έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2018 στα διοικητικά
όρια του Δήμου Αγράφων", Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 74.241,28€ με ΦΠΑ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δημοπράτησης του 19ου υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Βοιωτικής Ακτής Ν. Εύβοιας» του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δημοπράτησης του 26ου υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2018 - 2019» του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση δημοπράτησης του 29ου υποέργου με τίτλο: «Σήμανση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2018 - 2019» του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση δημοπράτησης του 30ου υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού
κόμβων οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2018 - 2019» του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση δημοπράτησης του 31ου υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου
περιοχής Δήμου Χαλκιδέων» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
του έργου: “Διασταύρωση Μαρμαρίου - Μαρμάρι”, προϋπολογισμού 770.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28o: Λήψη απόφασης επί ένστασης του Οικονομικού Φορέα “Μπαρώνης Άγγελος του
Αντωνίου” για τον διαγωνισμό ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων
άρδευσης Κωπαΐδας αρδευτικής περιόδου έτους 2018», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού
150.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: “Κατασκευή νέας γέφυρας τύπου μπέλεϋ
επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστριού Ν. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού
350.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας
Τολοφώνα», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη του έργου: “Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου 2017”, Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 850.000,00 € με ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη του έργου: “Προστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Κρέντη - Κρυονέρι στη
θέση Ακόνια", Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 550.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: “Συντήρηση ασφαλτοτάπητα
Καρπενήσι - Κορυσχάδες”, Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Περιβάλλοντος Χώρου
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης για την:
«Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προεκτιμωμένης αμοιβής 121.829,54 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Γεωτεχνικές
εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας, συμβατικής αμοιβής
28.367,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
υδατοδεξαμενών ανοικτού τύπου δασοπυρόσβεσης στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού
59.520,00 € με ΦΠΑ, β) κατάρτισης των όρων και σύνταξης της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 38o: Μερική ακύρωση της υπ΄αριθμ. 432/20-02-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε ως προς το σκέλος με το οποίο απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.» για την Ομάδα Β – Λιπαντικά, στα πλαίσια του
ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης,
καυσίμων κίνησης λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και
κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος”, με τη χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του συνοδευτικού
μέτρου: “Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ωφελούμενων της κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Βοιωτίας μέσω θεματικών διημερίδων με θέμα «Η υπερχρέωση και η
αντιμετώπισή της»”.

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση α) ανάθεσης παροχής υπηρεσιών: “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες -
Υποστήριξης & Υλοποίησης προγράμματος ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Βοιωτίας”
του προγράμματος “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους απόρους” και β) της πολυετούς δέσμευσης πίστωσης.

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για το έργο: «Υπηρεσίες συμβούλου για τη
συμπλήρωση φακέλου & υλοποίηση ενεργειών για την υποβολή πρότασης ένταξης της περιοχής
Παρνασσού στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO», συνολικού προϋπολογισμού
19.500,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας της “Φυσικοχημικής και
μικροβιολογικής εξέτασης του πόσιμου νερού και των υδάτων κολύμβησης των Π.Ε. Φθιώτιδας,
Ευρυτανίας, Φωκίδας από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας το 2018”.

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.



5

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών - πρωτοκόλλου
παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 45o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 250/15-02-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για τα σχολικά έτη 2015-2017, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 46o: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος
2017-2018, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3107/3-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΗΜ7ΛΗ-4Ε2) απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης παράτασης συμβάσεων, πρακτικών και
προσωρινών αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μέχρι την
ολοκλήρωση των οικείων διαγωνισμών και όχι πέραν της 30-06-2018.

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση νέων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Βοιωτίας και κατακύρωση αποτελέσματος κατόπιν
διαπραγμάτευσης.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2018, για
δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών, απολογιστικά κλπ.

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση της πρωτομαγιάτικης
εκδήλωσης «το έθιμο της πιπεριάς» στον Άγιο Γεώργιο Ιστιαίας, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για την οργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Κατάδυση
χωρίς περιορισμούς» στο δημοτικό κολυμβητήριο Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση του 4ου Αγώνα Δρόμου
Αλιβερίου «Run4Aliveri 2018» με τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου και τον Αθλητικό – Πολιτιστικό
Σύλλογο Αλιβερίου «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 59o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 60o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 61o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για δαπάνες οδοιπορικών (μηνός Μαΐου 2018) των
υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης, έτους 2018, από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 66o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Αθλητικό Σύλλογο Άρης Αμφίκλειας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για
τον εορτασμό των εκδηλώσεων “ΔΙΑΚΕΙΑ 2018”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τον κοινό εορτασμό γενοκτονίας Ποντίων και Μάχη της Κρήτης,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 71ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού
διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς,
τα έτη 2018 και 2019 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 1.493.321,20 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: “Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο
της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος
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Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018”, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού
60.655,58 €.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 73ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 11/3-1-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής αγαθών & υπηρεσιών, αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης για προμήθειες, εκτέλεση εργασιών ή παροχή
υπηρεσιών και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 74ο: Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2018 και 2019” του έργου:
“Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας”, προϋπολογισμού 6.730.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 75ο: Έγκριση μετακινήσεων του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος
που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες για ενέργεια:
α) Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1. Βασίλειος Φακίτσας
2. Χάρης Σανιδάς
3. Δημήτριος Αργυρίου
4. Ευστάθιος Κάππος
5. Δημήτριος Βουρδάνος
6. Θωμάς Γρεβενίτης
7. Γεώργιος Γκικόπουλος
8. Παναγιώτης Ευαγγελίου
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας)

β) Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ.
(με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
 Γραφείο Περιφερειάρχη
 Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
 Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Σ.Ε.
 Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
 Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
 Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων Π.Σ.Ε. (με την παράκληση να ενημερώσουν τους

Προϊσταμένους των Δ/νσεων αρμοδιότητάς τους)
 Δ/νση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
 Νομική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.

Εσωτερική διανομή:
Δ/νση Διοίκησης


