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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Λαμία, 11 - 02 - 2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                     Αριθμ. πρωτ.: (οικ) 29952/236 
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. 
E-mail 
 
 

 

: Λ. Καλυβίων 2 
: 35 132 Λαμία 
: Ιππολύτη Μπαλκούρα 
: 22313-54706 
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr 
 

           ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών 
 
 
 
 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Παρακαλούμε, να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη μέσω της 
εφαρμογής “e-presence”, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021, στις 15 Φεβρουαρίου 
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο 
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία “ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.”]. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο 
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Βασιλείου Κοτσιαφίτη]. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 499/2021 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας. 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της διενέργειας και των όρων διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, για ένα έτος», προϋπολογισμού 448.684,72 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 1 και 2 πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 
ν.4412/2016) και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια Δομικών Υλικών 
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Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 71.994,40 € με ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ανοικτού, 
ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και 
θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», 
συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για 24 μήνες. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Α. Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια  
Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 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» και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. Β. Συγκρότηση της 
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 
 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμών ΧΕΠ – απαλλαγής υπολόγων έτους 2021 για την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας». 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή α) δαπάνης παροχής υπηρεσιών και 
επιστροφής παραβόλων από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας  073) και β) δαπανών 
υλοποίησης έργων ενταγμένων στη ΣΑ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός 
Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού 
Έτους 2022, (Ειδικός Φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, 
Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 
(Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, 
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός 
Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού 
έτους 2022 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών και 
έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός 
Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών. Β. Ορισμός Υπολόγου 
Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2022,  Π.Ε Φθιώτιδας. 
 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2022 της Π.Ε. Φωκίδας, σε εφαρμογή του 

άρθρου 221 του  Ν.4412/2016. 

 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου 
Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά, στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση 
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“TTR ROMANIAN INTERNATIONAL TOURISM FAIR ROMEXPO”, ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΜΕΙΚΤΗ Ρουμανία – Βουκουρέστι. 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Κατασκευή νέου αναβαθμού 
ανάντη της γέφυρας Βίστριζας και αποκατάσταση ζημιών υφισταμένου», του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών της γέφυρας Βίστριζας του επαρχιακού δρόμου Συκάς - Αγ. Σώστη και 
αποκατάσταση ζημιών αναχωμάτων και συρματοκιβωτίων χειμάρρου Βίστριζας», 
προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: 
«Συμπληρωματικές παρεμβάσεις και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας 
Μόρνου», προϋπολογισμού 6.500.000,00 € με ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση παραλίας Ν. Αρτάκης – β΄ φάση», προϋπολογισμού 
1.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.   
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του έργου: 
«Καθαρισμοί, άρση προσχώσεων & εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας επί ρεμάτων 
περιοχής δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Άγ. Άννας», προϋπολογισμού 12.772.000,00 € με ΦΠΑ, 
Π.Ε. Εύβοιας.   
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του έργου: 
«Καθαρισμοί, άρση προσχώσεων & εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας επί ρεμάτων 
περιοχής Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού», προϋπολογισμού 9.300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.   
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του έργου: 
«Αποκατάσταση βλαβών, ενίσχυση τεχνικών έργων & λήψη μέτρων προστασίας εθνικού & 
επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας», 
προϋπολογισμού 8.300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.   
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. 
Εύβοιας (συνέχιση)», συμβατικού ποσού 430.623,78 € με ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση 5ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του υποέργου: «Συντήρηση 
αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών και σήμανσης στις εθνικές οδούς», του 
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού μελέτης 3.500.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση 
οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 
1.199.999,99 € με ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή 
τεχνικών – κρασπεδορείθρων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», 
προϋπολογισμού μελέτης 240.000,00 € με ΦΠΑ. 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 22141/50/2-02-2022 (ΑΔΑ: ΡΤ0Μ7ΛΗ-ΜΟΥ) απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών. 
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ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19445/46/2-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΙΓ7ΛΗ-7ΜΟ) απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 1/02/2022). 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 13400/53/20-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΨΕ7ΛΗ-ΘΓΧ) απόφασης 
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών 
μηχ/των στον αποχιονισμό - ρίψη άλατος του Ε.Ο. δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, την 20/01/2022, 
μέχρι την περάτωση των εργασιών.  
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 18318/100/28-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΞ57ΛΗ-ΟΥΨ) απόφασης 
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών 
μηχ/των στον αποχιονισμό - ρίψη άλατος του Ε.Ο. δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, την 28/01/2022, 
μέχρι την περάτωση των εργασιών.  
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 25345/164/8-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΟ27ΛΗ-Σ15) απόφασης της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών 
μηχ/των στον αποχιονισμό - ρίψη άλατος του Ε.Ο. δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, την 8/02/2022, 
μέχρι την περάτωση των εργασιών.  
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 22177/145/2-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΤΓ7ΛΗ-ΨΣΒ) απόφασης της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για εργασίες 
αποκατάστασης ζημιών από κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα την 02/02/2022, μέχρι 
την περάτωση των εργασιών.  
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19675/124/31-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΩΟ7ΛΗ-ΡΘΚ) απόφασης 
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για εργασίες 
αποκατάστασης ζημιών λόγω χιονοπτώσεων στον ηλεκτροφωτισμό κόμβων της Π.Ε. Βοιωτίας, 
την 31/01/2022, μέχρι την περάτωση των εργασιών.  
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνoύς διαγωνισμού με τίτλο: 
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2022 και 2023 στην 
Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 1.294.352,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (13%)» και β) 
των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για 
την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια 
του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2022 - 2023 στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.740.245,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα,στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Π.Ε. Βοιωτίας», 
προϋπολογισμού 546.927,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής 
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διακήρυξης.  
 

 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΘΕΜΑ 38ο: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών 
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό 
έτος 2021-22, στα πλαίσια της υπ’αριθ. 103716/1702 διακήρυξης με εφαρμογή του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 
3.609.326,88 συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, του δικαιώματος προαίρεσης έως 20%. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση του πρακτικού 20 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των 
δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023». 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2021-2022 (18η κατάσταση). 

 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

 

                      ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 

Αποδέκτες για ενέργεια: 

α) Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
- κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους: 
1. Δημήτριο Βουρδάνο  
2. Κωνσταντίνο Καραγιάννη 
3. Σπυρίδωνα Νικολάου 
4. Βασιλική Κοροπούλη - Κατσιμίχα 
5. Δημήτριο Αναγνωστάκη 
6. Κατερίνα Μπατζελή 
7. Αναστάσιο Χρονά 
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας) 
 
- κ.κ Αντιπεριφερειάρχες: 
1. Αριστείδη Τασιό 
2. Ηλία Κυρμανίδη  
(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 
 


