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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13 - 12 - 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 283594/2404
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
: Αναστασία Μίλη
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54707,706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 41η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 40/10-12-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης
τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΒΗ Α.Τ.Ε.»].

ΘΕΜΑ 3ο: ΄Ασκηση ή μη εφέσεως κατά της αριθμ. 310/2019 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Χαλκίδας [σχετικά με αγωγή του Γεωργίου Κονταξάκη] .

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 274030/1401/04-12-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διόρθωσης, της υπ΄αριθμ. 369/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής - Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» .

ΘΕΜΑ 5ο: Κώλυμα του δικηγόρου, Δημήτριου Τσότσου, να παρασταθεί στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας και αίτημα για αντικατάστασή του.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr


2

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (ΣΤ’ Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή/προσφυγή της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.»]

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την έφεση που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας»]

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Β’ Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»].

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Δ’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή/αίτηση ακύρωσης της
κοινοπραξίας με την επωνυμία «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»]

ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, σχετικά
με τα περιουσιακά στοιχεία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και τη δήλωση αυτών στο
Κτηματολόγιο .

ΘΕΜΑ 12ο: Ορθή επανάληψη - Διόρθωση της υπ΄αριθμ’ 2009/2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής .

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 260785/850/22-11-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων,(Βροχοπτώσεις από 20/11/2019,Δημοτική Ενότητα Απεραντίων),Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 260991/851/26-11-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων,(Βροχοπτώσεις από 20/11/2019, Δημοτική Ενότητα Αγράφων), Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση: α)καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων
έργων και οχημάτων ιδιωτών και β) κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών –
φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό,
πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευρυτανίας για το χρονικό διάστημα
από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γ)
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά . Π.Ε.
Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση: α)καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων
έργων και οχημάτων ιδιωτών και β) κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών –
φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό,
πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από
01-01-2020 έως 31-12-2020 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γ)
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά .

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση: Καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων
έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών –
φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό,
πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης
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ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών έκτακτων
αναγκών απολογιστικά

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση: Καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερήσιας αποζημίωσις μηχανημάτων έργων
και οχημάτων ιδιωτών , έγκριση κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών
προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής
ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με την διαδικασία
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση επιτροπών παραλαβής .

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση: Καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων
έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών –
φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό,
πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών έκτακτων
αναγκών απολογιστικά .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου σύμβασης της:
«Μελέτης οριοθέτησης – διευθέτησης δυο ρεμάτων στην περιοχή Θήβας», Συμβατικής αμοιβής:
34.651,80€ με ΦΠΑ., Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών
που προκαλούνται από θεομηνίες στους οτα Α΄ και Β’ βαθμού της χώρας (Επισκευή τριών
αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Αμουρίου - Λιανοκλαδίου - Ζηλευτού)», Προϋπολογισμού:
22.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου “Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού” του έργου
“Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας.”,προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α. .

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου δυτικής Φθιώτιδας », προϋπολογισμού :260.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 86109 του υποέργου «Συντήρηση
οδικού δικτύου περιοχής κεντρικής και νότιας Εύβοιας για τα έτη 2019-2020» του έργου
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας », προϋπολογισμού 920.743,13 € με Φ.Π.Α. .

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου κεντρικής
Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (β’ φάση)» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε.Φωκίδας υποέργο συντήρηση αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών και
σήμανσης στις εθνικές οδούς».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης των υπ’ αριθμ. 1)161511/446/16-07-2019 και 2)
161515/447/16-07-2019 συμβάσεων, περί: «Προμήθειας Τροφίμων (ΤΜΗΜΑ 1) και Ειδών
Βασικής Υλικής Συνδρομής ( Τμήμα Β), προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές
Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη
2018 – 2019», Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθειας Αλατιέρας” για τις
ανάγκες του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα, συνολικού προϋπολογισμού 28.520,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή & β) των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του από 09-12-2019 Πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής Επιτροπής,
περί παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης Προμήθειας τετρακοσίων (400) τόνων
σάκων ψυχρής Ασφάλτου για το έτος 2019, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ανοικτού διαγωνισμού: «Προμήθεια και
μεταφορά αντιπαγετικού άλατος», συνολικού προϋπολογισμού: 94.216,44 € με Φ.Π.Α., Π.Ε.
Φωκίδας .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς
μαθητών της ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010
(τροποποιήσεις) .

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2019, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε.
Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. και Π.Υ Δημοσίων
Επενδύσεων, που αφορούν αμοιβή ταχυδρομικών υπηρεσιών, προμήθεια ανταλλακτικών,
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, εργασίες μετατόπισης δικτύου ΟΚΩ, υπηρεσίες
συντήρησης δικτύου καταγραφής αιωρούμενων σωματιδίων, οικονομικού έτους 2019, ΠΕ
Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019», χρήση 2019 της Π.Ε.
Ευρυτανίας .
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ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019
για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019 Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης α) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και β)τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019 .

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020, 2021 & 2022», ΠΕ Φθιώτιδας .

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 40ο: Παραχώρηση άλλου χώρου, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν.
Φωκίδας .

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

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες για ενέργεια:
α) Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
- κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους:
1. Αικατερίνη Καλαντζή
2. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο
3. Χαράλαμπο Σανιδά
4. Χρήστο Δούρο
5. Βασίλειο Σιαλμά
6. Δημήτριο Αναγνωστάκη
7. Κατερίνα Μπατζελή
8. Αναστάσιο Χρονά
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας)

- κ.κ Αντιπεριφερειάρχες:
1. Δημήτριο Βουρδάνο
2. Αριστείδη Τασιό
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας)
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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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