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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 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. 23/11-06-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση εξώδικης επίλυσης ζητήματος περί ζημίας σε όχημα από κατολισθήσεις στο
εθνικό οδικό δίκτυο Νομού Εύβοιας στη θέση «Δερβένι», Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό Α343/2017
απόφασης του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Ανακοπή κατά της εταιρείας με την επωνυμία
“Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε.” κλπ].
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 119559/6241/29-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αίτηση αναστολής της κοινοπραξίας με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»]
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 134230/368/8-06-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Φθιώτιδας που αφορά σε απευθείας ανάθεση εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (πυρκαγιά από 7/6/2018).
ΘΕΜΑ 8o: ‘Έγκριση της υπ’ αριθμ. 383/131019/6-06-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων για: “ Προμήθεια ασφαλτομίγματος προς αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών”.
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.135059/449/10/06/2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(πυρκαγιά στη θέση Σκάλα του Δ.Δ. Καλλιθέας του Δήμου Τανάγρας την 10/06/2018 ημέρα
Κυριακή).
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αποκατάσταση βατότητας οδών περιοχής Κωπαϊδας) στο Νομό Βοιωτίας από 10/4/2018, Π.Ε.
Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης ποσού 4.475,16 με Φ.Π.Α. που αφορά τον καθαρισμό της
Εθνικής Οδού Νο. 48 Άμφισσας-Αγίας Ευθυμίας από βραχώδεις μάζες λόγω έκτακτης ανάγκης
και εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης, Π.Ε.Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.135972/2289/11-02-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Φωκίδας περί απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για εκτέλεση επειγουσών
εργασιών απομάκρυνσης κατολισθήσεων στην ΕΠ.Ο. Υπ. 5 - Λευκαδιτίου-Μουσουνίτσας.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: « Εργασίες αποχιονισμού
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας,
υποέργο: Παροχή υπηρεσιών δράσεων πολιτικής προστασίας, αποχιονισμού, άρση
καταπτώσεων , εργασίες πρόληψης πλημμυρών και πυρκαγιών», β) των όρων της διακήρυξης
και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης και γ) της δαπάνης του έργου, προϋπολογισμού
273.940,80 € με ΦΠΑ..
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: “Αποκατάσταση
Ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και κατασκευή τοιχείου στην επαρχιακή οδό 5 Περιοχή Καλοσκοπή “, β) των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης
και γ) της δαπάνης του έργου, προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.. Έργο: “Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 κ 2017” .
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση του από 7-06-2018 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Ασφαλτόστρωση προαύλιου χώρου εκκλησιαστικού λυκείου Λαμίας» και κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση αλλαγής της επωνυμίας του αναδόχου του έργου “Σήμανση οδικού δικτύου
Νομού Εύβοιας – Β’ φάση”, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου “Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού
οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019” του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ”
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του 1ου πρακτικού (08-06-2018) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο Ιστιαίας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση του 2ου πρακτικού (11-06-2018) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
“Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης” και κατακύρωση της σύμβασης
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση α) του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού: «Προμήθεια
υδατοδεξαμενών ανοικτού τύπου Δασοπυρόσβεσης για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»
και β) κατακύρωση του διαγωνισμού, Π.Ε. Βοιωτίας .
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) της δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή γενικών
υπηρεσιών :« Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ, υποέργο: Παροχή υπηρεσιών δράσεων πολιτικής
προστασίας, αποχιονισμού, άρση καταπτώσεων, εργασίες πρόληψης πλημμυρών και
πυρκαγιών», β) των όρων και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης και γ) της δαπάνης του
έργου, προϋπολογισμού 73.879,20 με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 22o: Απευθείας ανάθεση παροχής συμβολαιογραφικών υπηρεσιών
οικοπέδου στην συνοικία Χάρμαινα της Άμφισσας, Π.Ε. Φωκίδας.

για

αγορά

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της διεύθυνσης τεχνικών έργων της
Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση της επίσημης
ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για δυο (2) έτη, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην “64η Διεθνή Έκθεση Summer Fancy Food Show”, που θα
πραγματοποιηθεί από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2018, στη Nέα Υόρκη, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 26o: α) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας και β)
Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1266/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση και επικύρωση της υπ’ αριθμ.131757/1837/6-6-2018 απόφασης του
Αντιπερειφεριάρχη Π.Ε.Φωκίδας περί ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τις
πανελλήνιες εξετάσεις 2018.
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών, υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία.
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ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2018, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π Ε.Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2018, Π.Ε.
Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ , Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2018, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το σύλλογο γονέων & κηδεμόνων του 2ου
δημοτικού σχολείου Ψαχνών, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 38o: Διόρθωση - έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, που αφορά στην συνδιοργάνωση με τον πολιτιστικό
εξωραϊστικό σύλλογο Λίμνης Άμμου, Αλατσάτων , Μακεδονικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις
28-29/06/2018, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για συνδιοργάνωση χοροεσπερίδας με τον χορευτικό
πολιτιστικό σύλλογο Γυμνού Ευβοίας .
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο
«Ελληνικός κινηματογράφος ……η συνέχεια», Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Π.Ε.Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας, παροχής
υπηρεσιών, κλπ, οικονομικού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπανών & δέσμευση πίστωσης έτους 2018 της Π.Ε Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό για
δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε Φθιώτιδας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 46ο: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 20% ΠΣΕ,
οικονομικού έτους 2018, Π.Ε Φθιώτιδας .
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση μετακίνησης 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

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
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