
1 
 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Λαµία, 23 - 5 - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ    Αριθµ. πρωτ.: (οικ.) 109285/1102 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής 
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 
 
Ταχ. ∆/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Αρ. τηλεφ. 
Αρ. FAX 
E-mail 

: Λ. Καλυβίων 2 
: 35 132 Λαµία 
: Ιππολύτη Μπαλκούρα 
: Ζωή Σύψα 
: 22313-54706-707 
: 22313-54715 
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr 
 
 

ΠΡΟΣ: Συνηµµένο πίνακα αποδεκτών 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Παρακαλούµε να προσέλθετε στην 19η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 11:00 π.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 
όροφος - Λαµία), µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 1o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «KEGO 
– Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη – Υπηρεσίες Ανώνυµη Εταιρεία», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 2o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«KERAKOLL ΕΛΛΑΣ – ΧΗΜΙΚΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ε.Π.Ε.», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 3o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«PEPSICO-HBH Ανώνυµος Βιοµηχανική Εταιρεία», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 4o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «SIRCA 
HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΧΗΜΙΚΩΝ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 5o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΜΠΑΤΑΝΟΝΤ – ΜΕΤΑΛΣΤΑΡ  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ – ΑΝΟ∆ΙΑ Ε.Π.Ε.», ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 6o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«STAMPA GROUP A.E.», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
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ΘΕΜΑ 7o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 8o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΜΕΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 9o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης Λειβαδιάς (∆.Ε.Υ.Α.Λ.)», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 10o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της οµόρρυθµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 11o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «Ι. 
ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ - Γ.ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΒΕΕ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 12o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ελαιουργικού Συνεταιρισµού µε 
την επωνυµία «Γ. Π Β ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ», ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 13o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΑΖΗΣ ΑΒΕΕ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 14o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 15o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΖΟΥΡΑΣ FARM Α.Ε.», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 16o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Sygenta Hellas Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία- Προϊόντα Φυτοπροστασίας & Σπόροι», 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 17o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 18o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία “∆ήµος 
Λεβαδέων”, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 19o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 20o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «Σ. 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 21o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του Κωνσταντίνου 
Στάϊκου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.  
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ΘΕΜΑ 22o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Παναγιώτη Καλογεράκη και του 
Ιωάννη Μπέλλου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 23o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Νικόλαου Στεργίου, ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 24o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αχιλλέα Τσότρα, ενώπιον του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 25o: Καθορισµός αµοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» - 
∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 636/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 104982/792/18.05.2017 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νοµίµως αναπληρούµενου, περί διορισµού πληρεξουσίου 
δικηγόρου για την σύνταξη νοµικής γνωµοδότησης επί ζητηµάτων ερµηνείας των διατάξεων του Ν. 
4412/2016 - “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” [ΦΕΚ Α΄/147/08.08.2016]. 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 99502/225/12-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ευρυτανίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (βροχοπτώσεις - πληµµυρικά φαινόµενα από 22/04/2017). 
  
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 101677/231/17-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ευρυτανίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (βροχοπτώσεις - πληµµυρικά φαινόµενα από 16/05/2017). 
 
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση δαπάνης για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων στην Π.Ε  
Φωκίδας.   
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρακτικού άγονης δηµοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας – 
Τεχνικά – Οδικού δικτύου Κρυονέρι – Γέφυρα Τατάρνας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
70.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση βλαβών Οδικού ∆ικτύου ∆οµιανοί – 
Μοναστήρι ∆οµιανών – Επαρχιακού ∆ικτύου Αγίας Τριάδας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
130.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής ∆ήµου Καρύστου», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 1.200.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά – Προκόπι», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
3.000.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: «∆ιαµόρφωση αίθουσας εκδηλώσεων 
στο Μουσικό Σχολείο Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 60.000,00 € µε ΦΠΑ. 
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ΘΕΜΑ 35o: Εξέταση ένστασης αναφορικά µε την επιστροφή ή µη παραβόλου στον Χρήστο 
Λεβεντάκο, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και ανάθεση της µελέτης: «Μελέτη για την κατασκευή της 
γέφυρας Βίστριζας και προσβάσεων αυτής», προεκτιµώµενης αµοιβής 443.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση πρακτικού IIΙ και ανάθεση της µελέτης: «Οριοθέτηση & τοπικές διευθετήσεις 
στον Ασωπό ποταµό σε τµήµα 10 χλµ. εντός του Ν. Βοιωτίας», προεκτιµώµενης αµοιβής 305.762,08 
€ µε ΦΠΑ. 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την υλοποίηση του υποέργου: 
«Προµήθεια εκατόν είκοσι πέντε τόνων (125 tn) σάκων ψυχρής ασφάλτου, έτους 2017 της Π.Ε. 
Εύβοιας», από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και µέχρι 31/12/2017, προϋπολογισµού 
30.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (37.200,00 € µε ΦΠΑ 24%) και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την υλοποίηση του υποέργου: 
«Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης οδών για το έτος 2017 της Π.Ε. Εύβοιας», από την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης και µέχρι 31/12/2017, προϋπολογισµού 59.274,20 € χωρίς ΦΠΑ (73.500,00 
€ µε ΦΠΑ 24%) και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση πρακτικού 1/2017 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια ειδών βασικής υλικής συνδροµής για το επιχειρησιακό πρόγραµµα (Ε.Π.) 
Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδροµής (ΤΕΒΑ) για την Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 
31.239,58 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση πρακτικού 2/2017 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού 
διαγωνισµού για την «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. 
 
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση του δηµόσιου, πρόχειρου 
διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την «Προµήθεια µελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα 
φωτοτυπικά µηχανήµατα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 73.800,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού, 
δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των 
µηχανηµάτων έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα, συνολικού προϋπολογισµού 
140.895,00 €.  
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού, δηµόσιου διαγωνισµού για την 
ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας 
Εκπ/σης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη 2017 - 2018, 2018 - 2019  και 
2019 - 2020, συνολικού προϋπολογισµού 2.926.018,79 € και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
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ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 
έτους 2016-17. 
 
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση πληρωµής δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού 
έτους 2016-2017. 
 
ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών µε 
Μισθωµένα Λεωφορεία για ολόκληρο το διάστηµα του σχολικού έτους 2015-2016, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 48o: ∆ιενέργεια δηµόσιου, ανοικτού, πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του 
κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δαπάνης, δέσµευσης πίστωσης και έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλών έτους 2017 της 
Π.Ε. Φθιώτιδας από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  
 
ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, για τη συνδιοργάνωση µε το Πνευµατικό Κέντρο Ρουµελιωτών και τη συµµετοχή 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση µε θέµα «Όλα τα παιδιά του Κόσµου». 
 
ΘΕΜΑ 58o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, για τη συνδιοργάνωση µε το Φιλοζωικό Σύλλογο Φθιώτιδας και τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις «Εκδηλώσεις Ζωοφιλίας 2017». 
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ΘΕΜΑ 59o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, για τη συνδιοργάνωση µε το Σύλλογο Νεολαίας Γοργοποτάµου «Η Ζωοδόχος 
Πηγή» και τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση µε θέµα «3η Γιορτή 
Παραδοσιακών  Χορών». 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 60o: Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου: «Καθαρισµός 
αρδευτικών καναλιών Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 1.500.000,00 € µε ΦΠΑ, 
χρήσης 2017.   
  
ΘΕΜΑ 61o: Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης του διεθνούς, ανοικτού, δηµόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τρία 
σχολικά έτη 2017 – 2018, 2018-2019  και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισµού 10.540.816,23 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιωµάτων προαίρεσης. 
 
 
∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 62o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του 
διαγωνισµού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων της Πρώην Επαρχίας Θηβών (∆ Τµήµα), στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, για το έτος 2017», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
95.930,37 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 63o: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για 
τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε την µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες (CPV 77100000-1), στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του 
∆άκου της Ελιάς, έτους 2017», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 66.560,10€ µε ΦΠΑ (εξ΄αναβολής). 
 
 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος παρακαλούµε να ενηµερώσετε εγκαίρως το µέλος 
που σας αναπληρώνει, προκειµένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. 
 
 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
       
 
 
 
 
       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

 
 
Αποδέκτες για ενέργεια: 
- Τακτικά µέλη Οικονοµικής Επιτροπής, 
κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 
1. Βασίλειος Φακίτσας  
2. Χάρης Σανιδάς  
3. ∆ηµήτριος Αργυρίου 
4. Ευστάθιος Κάππος 
5. Κων/νος Βαρδακώστας 
6. Θωµάς Γρεβενίτης 
7. Γεώργιος Γκικόπουλος 
8. Παναγιώτης Ευαγγελίου 
(µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας) 
- ∆/νση ∆ιαφάνειας & Η.∆.  
(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 ∆/νσεων Π.Σ.Ε. (µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους 

Προϊσταµένους των ∆/νσεων αρµοδιότητάς τους) 
• ∆/νση Οικονοµικού & ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. 
• Νοµική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.   

 
 

Εσωτερική διανοµή: 
• ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

 
 

 
 

 
 


