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Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής 
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ΠΡΟΣ: Συνηµµένο πίνακα αποδεκτών 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Παρακαλούµε να προσέλθετε στην 21η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 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: 
 
 
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 19/29-5-2017 της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ.  (οικ.) 117137/885/01.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισµού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» προς υποστήριξη έφεσης στο Μονοµελές Εφετείο Ευβοίας. 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 118284/913/01.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισµού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» προς απόκρουση αίτησης ακύρωσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 
 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 118299/914/01.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισµού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» προς απόκρουση αίτησης ακύρωσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 120223/935/06.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, περί ορισµού δικαστικού επιµελητή για τη διενέργεια επιδόσεων. 
 
ΘΕΜΑ 6o: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [αγωγή του Κωνσταντίνου Ζάχου και λοιπών (συνολικά 
10 ενάγοντες)]. 
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ΘΕΜΑ 7o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά µε την αγωγή αποζηµίωσης της Γεωργίας 
Ντέµου]. 
 
ΘΕΜΑ 8o: ∆ιορισµός ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [ανακοπή του Αλέξανδρου ∆ΡΑΚΟΥΛΑ του Γεωργίου]. 
 
ΘΕΜΑ 9o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά µε την προσφυγή του Γεωργίου Καραλίβανου]. 
 
  
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 118773/341/2-6-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας (καθαρισµός βλάστησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών). 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 112838/263/29-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ευρυτανίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - πληµµυρικά φαινόµενα απο 26-5-2017). 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων 
στην περιοχή της Κωπαΐδας απο 12-2-2017 έως 16-2-2017, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 13o: 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». 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης για το υποέργο: «Εργασίες αποχιονισµού - έκτακτης αποκατάστασης 
βατότητας και χειµερινή συντήρηση οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας». 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση αστοχιών επί των κρηπιδωµάτων 
του επιβατικού λιµένα – Επέκταση ηλεκτροµηχανολογικού και πυροσβεστικού δικτύου – Προµήθεια & 
τοποθέτηση εξοπλισµού & προσκρουστήρων στον λιµένα Λιναριάς Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 124.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Καθαρισµός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο 
οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση», προϋπολογισµού 74.400,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας της µελέτης: «Ακτοµηχανική µελέτη έργων 
προστασίας και ανάπλασης διαβρούµενης ακτής παραλίας Ηλίων Ν. Εύβοιας», συνολικής 
προεκτιµώµενης αµοιβής 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία του άρθ. 117 του Ν. 4412/2016. 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού 
του έργου: «Προµήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήµατος στην θέση “Γύφτισσα” ∆.∆. Αγ. 
Σπυρίδωνα και 3 µετρητών παροχής νερού στο αρδευτικό δίκτυο ∆.∆. Χαιρώνειας», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 50.000,00 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του 
διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού 
οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων (Έτους 2016)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
του έργου: «Αποκατάσταση  βλαβών οδικού δικτύου  Κρίκελλο – ∆οµνίστα – Σταύλοι – Άµπλιανη – 
Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21o: Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της κοινοπραξίας «Στεργιόπουλος Χ. - 
Καραντζούνης Γ.», κατά της υπ’ αριθµ. 592/10-4-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
για το έργο: «Συντήρηση και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο νέο ∆ιοικητήριο Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «5ο Ενιαίο Λύκειο Λαµίας 
(Τµήµατα Α1 και Β), Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 8.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 116943/2507/31-5-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, περί απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών εκτύπωσης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης και 
συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “Τρεις Πόλεις Μια Ιστορία, Λίντιτσε - 
∆ίστοµο - Οραντούρ”, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για το έργο της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας «Χωρικό Μοντέλο Πρόβλεψης για τις ασθένειες που µεταδίδονται από τα Κουνούπια και 
κυρίως της Ελονοσίας στην Π.Ε. Φθιώτιδας». 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και 
πετρέλαιο θέρµανσης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας», συνολικού 
προϋπολογισµού 253.587,37 € µε Φ.Π.Α.. 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών για την Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 29o: α) Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας, και β) ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 673/24-4-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε.. 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις, παροχή υπηρεσιών, 
αποζηµιώσεων κ.λ.π., Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης απο τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, για τη συνδιοργάνωση µε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου 
και το ∆ήµο Καρπενησίου, δράσεων προβολής του πολιτισµού και του περιβάλλοντος της 
Ευρυτανίας για εκπαιδευτικούς, µε τίτλο: “Ευρυτανία: Φύση, Περιβάλλον και Ζωή”. 
 
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης απο τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης της µηνιαίας αποζηµίωσης 
µιας ασκούµενης δικηγόρου για την παράταση πραγµατοποίησης της άσκησής της στο γραφείο 
Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών για την Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών για την Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης απο τον Τακτικό Προϋπολογισµό 
για την συνδιοργάνωση µε τον Εκπολιτιστικό και Επιµορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Μαρτίνου “Η 
ΜΕΛΙΣΣΑ” και την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο «19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών 
Χορών και στην 1η Συνάντηση παιδικών και εφηβικών χορευτικών τµηµάτων». 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση της 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2017, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 778/8-5-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί συγκρότησης συλλογικών γνωµοδοτικών οργάνων και 
επιτροπών για το έτος 2017, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας. 
 
 

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 
 

 
 

 
 
 


