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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 - 07 - 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 169164/2162
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
Αναστασία Μίλη
: 22313-54706, 707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουλίου 2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αμφίκλειας, του
Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, Π.Ε. Φθιώτιδας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 28/16-07-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α186/2018 απόφασης του Α΄
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 148434/443/9-07-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί προμήθειας ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπάνης της εντολής πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: “Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2017 - 2019”,
χρήση 2018 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3762/162863/10-07-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(διάχυση πετρελαίου στο οδόστρωμα της οδού Θήβας - Ελαιώνα Ν. Βοιωτίας από 10-07-2018
και αντιμετώπισή του με άμμο πετρελαίου).

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr


2

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 165708/605/13-07-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10)
υδατοδεξαμενών 40 τόνων ανοικτού τύπου στην ευρύτερη περιοχή του νομού Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 165695/604/13-07-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συντήρηση και καθαρισμό δασικών
λωρίδων και οδών λόγω καιρικών φαινομένων (έντονες καταιγίδες), σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.
94247/289/25-04-2018 απόφασης διάθεσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην
ευρύτερη περιοχή του νομού Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 166555/612/14-07-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(δασοπυρόσβεση στη θέση Αγία Άννα του Δ.Δ. Ερυθρών, του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλίας στις
14/07/2018).

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(κοπή κλάδων, σχίνων κλπ στο δρόμο Δίστομο - Αράχωβα - Δελφοί όρια Νομού) του Ν.
Βοιωτίας από 17-05-2018.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(βροχοπτώσεις - καταπτώσεις στην περιοχή Αρτοτίνα - Αθ. Διάκο), Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (απομάκρυνση
κατολισθήσεων) στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2018» του έργου με
τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Υδροδότηση ορειβατικού καταφυγίου Βαρδουσίων”,
προϋπολογισμού 21.000,00 € με ΦΠΑ., Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανακήρυξη προσωρινού
μειοδότη του διαγωνισμού του υποέργου: “Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων ρεμάτων και ποταμών Ν. Εύβοιας - Β΄ Φάση”, προϋπολογισμού 806.398,72 € με ΦΠΑ,
του έργου: “Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων
και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017” (εξ΄αναβολής).

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανακήρυξη προσωρινού
μειοδότη του διαγωνισμού του υποέργου: “Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Σκύρου για
τα έτη 2018 - 2019”, προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: “Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας, για τα έτη 2015, 2016, 2017”.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο Ιστιαίας”,
προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Διατήρηση δασών &
δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον εθνικό δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της
Στερεάς Ελλάδας [ΔΡΑΣΗ C1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΛΙΜΝΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ
& ΛΕΙΒΑΔΙΕΣ, ΓΡΕΒΕΝΟ ΟΙΤΗΣ - LIFE 011 NAT/GR/1014]”, προϋπολογισμού 46.000,00 € με
ΦΠΑ.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση του διαγωνισμού
για την “Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας”,
προϋπολογισμού 161.994,40 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 19o: Α. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1429/25-06-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής ΠΣΕ. Β. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση του
διαγωνισμού για την «Προμήθεια & εγκατάσταση τριών (3) βοηθητικών διατάξεων για την
πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού,
επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)»,
προϋπολογισμού 103.346,18 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια συμβατών μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα
φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση 3ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος
του διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων στις παραλίες των δήμων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 99.844,80 € με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης - καταστροφής - ανακύκλωσης υλικών της
Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΣΕ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και
ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή
μηχανημάτων έργων, φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος
2018», προϋπολογισμού 59.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 25ο: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1563/9-07-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΣΕ περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού, δημόσιου
διαγωνισμού για την υλοποίηση της εργασίας: “Καθαριότητα των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας”,
προϋπολογισμού 14.500,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και ανάθεση
υλοποίησης της εργασίας: “Καθαριότητα των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας”, συνολικού
προϋπολογισμού 14.500,00 € με ΦΠΑ, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 3/2018 και 4/2018 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού “Μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2018 και 2018-2019” για τα άγονα
τμήματα της υπ΄αριθμ. 112728/1168/26-5-2017 διακήρυξης και των νέων δρομολογίων που
προέκυψαν, προϋπολογισμού 361.810,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων
προαίρεσης.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2018, για
προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, συνδιοργανώσεις κλπ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2018, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 157332/2344/10-07-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη
δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης πρόσληψης σε εφημερίδες της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και ανάκληση
δεσμεύσεων πίστωσης, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τα οδοιπορικά μηνός Αυγούστου των υπαλλήλων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας και μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 999/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΣΕ.

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δαπανών και δέσμευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 42ο: Ανάκληση δεσμεύσεων πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2018, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 43ο: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό του 20% της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2018.
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ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση πολυετούς δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον
Προϋπολογισμό που χρηματοδοτείται από ΚΑΠ, οικονομικού έτους 2018.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 45o: Κατανομή της επιχορήγησης, έτους 2018, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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


