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      ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος), 
σήμερα την 27 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44/5-3-2017 
(ΑΔΑ:ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος 
του Βασίλειου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω απουσίας του Προέδρου 
αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/21-3-2017 απόφασή της (ΑΔΑ: 7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1), 
και δυνάμει της υπ’ αριθμ. (οικ.) 57756/578/21-3-2017 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, και συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 493 έως 519, έτους 2017. 
 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση του ανοικτού, διεθνούς, 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.047.552,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 493 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση του συνοπτικού, 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 62.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 494 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 495 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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ΘΕΜΑ 1o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 92/2016 απόφασης του 2ου 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 496 
 
ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Μεσολογγίου. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην ασκηθεί ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 497 
 
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο 
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την 
επωνυμία «MACOLIVE S.A.-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Α.Ε.»). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να μην διοριστεί δικηγόρος. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 498 
 
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την 
επωνυμία «Ι.ΣΤΙΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – Τμήμα Β’. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 499 
 
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς υπεράσπιση του Προέδρου και των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 500 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & 
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική 
περίοδο 2015-2017». 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 501 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 47072/185/8-3-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση 8/3/2017).  
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 502 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων και παροχή υπηρεσίας 
απολογιστικά για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση 
11/3/2017).  
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 503 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49803/77/11-3-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων της Π.Ε. Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα από 
11/03/2017). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 504 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση 
οδικής ασφάλειας – Τεχνικά – Οδικού δικτύου Κρυονέρι – Γέφυρα Τατάρνας», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισμού 70.000,00€ με ΦΠΑ.. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 505 
 
ΘΕΜΑ 11o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1954/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και 
εκ νέου έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και 
στηθαίων ασφαλείας επί της οδού Αριθμ. 4 Δεσφίνα έως όρια νομού», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισμού 40.000,00 με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 506 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών έργων 
και καθαρισμός ρέματος Τολοφώνας από φερτά υλικά» του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση 
τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. 
Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 80.000,00 με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 507 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας», Π.Ε. 
Εύβοιας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 508 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεση της μελέτης του έργου: 
«Γεωτεχνικές εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προεκτιμώμενης αμοιβής 160.000,00 € με Φ.Π.Α. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 509 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 15: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια 
Γάλακτος Εβαπορέ, ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου, Γαλακτοκομικών, οπωροκηπευτικών  για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον 
Νομό Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 134.223,93 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής 
διακήρυξης. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 510 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 511 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 512 
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του 
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 513 
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 514 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 515 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 516 
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλών, έτους 2017, της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 517 
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση με τον 
Αθλητικό Σύλλογο Φθιώτιδας “ΔΙΟΝΥΣΟΣ” και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στον ορεινό αγώνα δρόμου «Μονοπάτι Παρνασσού 2017». 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 518 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση με τον 
Αθλητικό Όμιλος Λαμίας και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο τουρνουά mini 
volley. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 519 
 
 
 
 
 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ 

              
 

          
 
 


