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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 21 - 08 - 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 187623/1845
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 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου 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. 29/19-08-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1517/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί διορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επίδοσης.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επίδοσης.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς και
αποζημίωσης του Κωνσταντίνου Βιολιντζή.

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής της εργοληπτικής κοινοπραξίας
με την επωνυμία «Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ - ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε.», ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Μονομελές Ενιαίο Τμήμα).

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής της τεχνικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Η’ Τμήμα).

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Γεώργιου
Παπαθανασίου και λοιπών (συν. 8), ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Tμήμα Α1
Ακυρωτικό).

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση έφεσης του Γεώργιου Ζαγγανά, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΣΤ’ Τμήμα).
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου “Ανάβρα - Μενδενίτσα -
Θερμοπύλες” της ΔΕ Μώλου, του Δήμου Καμένων Βούρλων, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου:
«Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (υποέργο 14: μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, τα έτη 2018-2019).

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2017-2019»,
χρήση 2019 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Διόρθωση των υπ’ αριθμ. 1338/9-07-2019 και 1525/7-08-2019 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. που σχετίζονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην
Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 573/177868/6-08-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 5/08/2019).

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 594/182311/10-08-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (επιφυλακή για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών από 10/08/2019).

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών, με σκοπό
την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και
ειδικότερα στην περιοχή του Υμηττού, επί της οδού Σερρών 12 Παιανία, στις 12-08-2019, ημέρα
Δευτέρα και για κατάσταση σταλίας (κατηγορία 5: κατάσταση συναγερμού) των μηχανημάτων
στις 10 & 11/08/2019 στο Ν. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών, με σκοπό
την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ. Προδρόμου, του Δήμου Θηβαίων,
του Νομού Βοιωτίας και στις Τ.Κ. Κοντοδεσπότι, Μακρυμάλλη, Σταυρού, Πλατάνα του Δήμου
Διρφύων - Μεσσαπίων, του Νομού Εύβοιας, στις 13/08/2019, ημέρα Τρίτη.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών, με σκοπό
την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Δ.Δ. Ερυθρών – Όρια Νομού Αττικής -
Βοιωτίας, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλίας, στις 17/08/2019, ημέρα Σάββατο.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας – αποκατάσταση βλαβών –
τεχνικά οδικού δικτύου Λημέρι - Γρανίτσα», προϋπολογισμού 62.323,29 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
2019», προϋπολογισμού 68.018,12 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας –
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Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα Θήβα – Λιβαδειά – Όρια νομών Βοιωτίας - Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 3.500.000 € με ΦΠΑ, του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας», Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 20ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συμπληρωματικές
εργασίες κτηνιατρικού εργαστηρίου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση α) της δαπάνης, β) της διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου,
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες του
επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00
€ με ΦΠΑ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1 & 2 πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες: α) των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας και β) των ΝΠΔΔ
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 616.912,40 € με ΦΠΑ, για 24 μήνες.

ΘΕΜΑ 23ο: Τροποποίηση της σύμβασης περί «Προμήθειας υγρών καυσίμων για επιβατικά
οχήματα, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα».

ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση της σύμβασης περί «Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για είκοσι
τέσσερις (24) μήνες, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη
Φθιώτιδα».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 4 & 5 πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση
αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών
εξωτερικής υποστήριξης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας«, στο πλαίσιο του έργου “TOUREST
- TOURISM WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE ADRION COASTAL AREAS”,
συνολικού προϋπολογισμού 101.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 3η έκθεση «Κρασί - Μέλι - Λάδι & Ελιά», στο Άλσος
Περιστερίου στην Αττική.

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

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευση πίστωσης (ανάληψη δαπάνης πολυετούς
υποχρέωσης) και β) διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για επτά (7) νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας, ενός (1) σχολικού έτους 2019-2020,
συνολικού προϋπολογισμού 148.919,04 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιωμάτων
προαίρεσης 20% .
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ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 μετά την προσκόμιση
νέων στοιχείων από τις σχολικές μονάδες του νομού.

ΘΕΜΑ 31ο: Tροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2019-
2020.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δ.Ε., οικονομικού έτους 2019, για εκτυπώσεις,
καταβολή επιδομάτων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών
και απολογιστικά δαπανών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α) δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών
και β) ανακλήσεων δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών και β)
ανάκλησης δεσμεύσεων πίστωσης, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 38ο: Α. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Β.
Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1566/7-08-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης υπηρεσιών για την Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

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


