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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Λαµία, 27 - 6 - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ      Αριθµ. πρωτ.: (οικ.) 140888/1412 
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 24η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 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 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 22/19-6-2017 της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 138066/425/23-6-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (πρόληψη 
δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Τ.Κ. Τυµφρηστού του ∆ήµου Μακρακώµης). 
 
 
*∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του υποέργου: 
«Συντήρηση - Βελτίωση κόµβων και παρεµβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου 
της Π.Ε. Βοιωτίας» χρήσης 2017, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 
2016, 2017», προϋπολογισµού 3.540.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας Ι και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του υποέργου: 
«Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος τεχνικών έργων και σήµανσης στην επαρχιακή οδό Νο 12 
Αµυγδαλιά Μακρινή» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 & 
2017», προϋπολογισµού 160.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 5o: Εξέταση ένστασης της εταιρείας «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.» κατά της υπ’ αριθµ. 
856/22-5-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά µε το υποέργο: «Συντήρηση – 
Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισµός ρέµατος Λευκαδιτίου από φερτά υλικά - 2016» 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 200.000,00 € µε ΦΠΑ. 
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ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: 
«Βελτίωση οδικής ασφάλειας – Τεχνικά – Οδικού δικτύου Κρυονέρι – Γέφυρα Τατάρνας», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 70.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση 3ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του 
έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού 32 (περιοχής Ανατολικής Φθιώτιδας), Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπο- 
λογισµού 200.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής ∆ίρφυς για το έτος 2017», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
1.400.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Κατασκευή επενδεδυµένης 
τάφρου και τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ∆ήµου ∆οµοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 300.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών σχετικά µε την 
ένσταση-προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και µε 
διακριτικό τίτλο «SAFETY FIRST Co» κατά της µε αρ. πρωτ. 121140/2727/06-06-2017 (Α∆ΑΜ: 
17PROC006293341 2017-06-07) διακήρυξης του 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 τις 31/12/2017». 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση 4ου πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή διαγωνισµού για 
την: «Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού (προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και επίπεδες 
οθόνες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
161.290,00 € χωρίς ΦΠΑ. 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης, δέσµευσης πίστωσης και έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης “Παροχής υπηρεσιών Επισκευής – Συντήρησης Οχηµάτων”, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, οικονοµικού 
έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του 13ου 
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σπερχειάδα. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της 
εκδήλωσης «ΛΕΩΝΙ∆Α ΤΡΟΠΑΙΟ 207».  
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις, παροχή υπηρεσιών, αποζηµιώσεις κ.λ.π., Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για δαπάνες µετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηµατικότητας και Εξωστρέφειας.  
 
 
* ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας Ι και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη 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. 
 
 

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 


