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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 16 - 01- 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 10829/146
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 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιανουαρίου 2019,
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. 3/15-01-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης - προσφυγής του Ευάγγελου
Τσούμα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Α2΄).

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου σε αντικατάσταση της ορισθείσας δια της υπ΄αριθμ. 739/8-05-
2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη
Σκέντζα, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου σε αντικατάσταση της ορισθείσας δια της υπ΄αριθμ. 2696/12-
12-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. για απόκρουση έφεσης του Δημήτριου
Εμβαλωμάτη, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Στ’).

ΘΕΜΑ 5o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 38/9-01-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
περί διορισμού δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Πέτρου Κορομπίλη, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 9932/49/15-01-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
υποβολή υπομνήματος προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου [υποστήριξη της αίτησης ανάκλησης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας» κατά της με αριθμό 792/2018 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Κλιμάκιο Ε) σχετικά
με τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου της σύμβασης
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για το έργο «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών έργων και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φθιώτιδας»].

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 99/6707/10-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος στη θέση “ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ” Λεβαδέων του Ν. Βοιωτίας από 10-01-2019).

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 85/5822/10-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ερείσματος του επαρχιακού οδικού δικτύου στη θέση “ΓΕΦΥΡΑ” Μουρικίου Θηβών
του Ν. Βοιωτίας από 10-01-2019).

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 102/6933/11-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος στη θέση “ΛΑΚΚΑ” Αγίας Άννας του Ν. Βοιωτίας από 11-01-2019).

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6789/32/11-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες και χιονοπτώσεις από 10-01-2019).

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης για καθαρισμό και απομάκρυνση των φερτών υλικών, διευθέτηση
και διαμόρφωση της κοίτης & ενίσχυση των αναχωμάτων σε αποστραγγιστική τάφρο του
Τ.Ο.Ε.Β. Φακίτσας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 13o: 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 14o: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτικό διαγωνισμό, του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός
επαρχιακής οδού Ηράκλειας - Δαμάστας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση ερείσματος και πρανών έναντι μουσείου Δελφών - Β΄
φάση», προϋπολογισμού 125.460,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Επισκευή και συντήρηση αποθήκης Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 83.000,00 €
με ΦΠΑ, του έργου: «Επισκευή, συντήρηση και εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού,
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση τεχνικών έργων – καθαρισμός υδατορεμάτων
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας”, προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - κατασκευή τεχνικών εθνικού οδικού δικτύου 2017»,
προϋπολογισμού 61.116,86 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κολυμβητηρίου Χαλκίδας», προϋπολογισμού 400.000,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
και διαγράμμισης εθνικού δικτύου Άμφισσας - Ιτέας», Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού
ασφαλτομίγματος 2018”, προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού,
ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού
Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παρεχόμενης υπηρεσίας: «Συντήρηση &
λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 28ο: Μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 33/9-01-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών του έργου: “Προβολή
της δράσης της Περιφέρειας για την ενίσχυση, προβολή & ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος
της Στερεάς Ελλάδας για την Π.Ε. Φθιώτιδας”.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ & ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ», στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την δημιουργία
υποστηρικτικού υλικού για όλους τους εταίρους (preparation cost) της κοινοπραξίας του σχεδίου
“TOUREST”, του προγράμματος πολυμερούς διακρατικής συνεργασίας «INTERREG ADRION»,
εν όψει της συμμετοχής τους σε συναντήσεις ανάπτυξης εργαλείων και στρατηγικών διαχείρισης
του προγράμματος.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε περιβαλλοντικά
ζητήματα (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου) με αρμοδιότητα το management του έργου στην
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Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου: «TOUREST - TOURISM WATER
MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE ADRION COASTAL AREAS» που έχει ενταχθεί στο
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG ADRIATIC - IONIAN
PROGRAMME».

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση τροποποίησης των προς σύναψη συμβάσεων σε συνέχεια των αρ.
18/2018 και 19/2018 πράξεων Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου και βάσει των υπ΄αριθμ.
2146/2018, 2147/2018, 2149/2018, 2437/2018, 2491/2018, 2605/2018 και 2810/2018
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 33ο: Κήρυξη α) αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών
ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020 Π.Ε. Εύβοιας ως έκπτωτων, β) δρομολογίων ως
άγονων και παρακράτηση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των έκπτωτων αναδόχων.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για αγορά δύο διατηρητέων κτιρίων (παλαιά βυρσοδεψεία
στην Άμφισσα), Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών για την Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση α) απόδοσης λογαριασμού XEΠ, β) απαλλαγής υπολόγου και γ) είσπραξης
επιστρεφόμενου ποσού, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, παροχή
υπηρεσιών, απολογιστικές δαπάνες και δαπάνες ολοκλήρωσης συμβάσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης - δαπάνης για συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας
στην Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, για την πραγματοποίηση συνεδρίου τoυ έργου με τίτλo:
«TOUREST (TOURISM WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE ADRION COASTAL
AREAS) – Διαχείριση υδάτων στον τουρισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιων περιοχών της
Αδριατικής που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«INTERREG ADRION» και β) απευθείας ανάθεσης της σχετικής δαπάνης.
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ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας και διόρθωση της υπ΄αριθμ. 56/9-01-2019
σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.
Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης» από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ στην «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας».

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 47ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση
κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019 - Επισκόπηση και δράσεις
καταπολέμησης κουνουπιών στους ορυζώνες Λαμίας και σε εκτεταμένα φυσικά συστήματα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019».

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακού Συμβούλου
για τη συμμετοχή τους στην έκθεση «ΕΞΠΟΤΡΟΦ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ - 6η Έκθεση
Ελληνικών τροφίμων και ποτών», στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας στην Αθήνα.

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
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