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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
Παρακαλούµε να προσέλθετε στην 25η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 10 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 πρακτικών συνεδρίασης 23/24-6-2017 και 24/3-7-2017 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση συµπληρωµατικής αίτησης καθορισµού προσωρινής τιµής 
µονάδας απαλλοτρίωσης, για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», για το έργο 
«Κατασκευή Κόµβου Ξηριώτισσας» µε Κ.Α. 2014ΕΠ76600005 της ΣΑΕΠ 766. 
 
ΘΕΜΑ 3o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΓΡΟΠΑΚ 
Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 

ΘΕΜΑ 4o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 359/19.06.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της 
υπ’ αριθ. Μ 107/2013 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας]. 
 
ΘΕΜΑ 5o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 111/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της 
υπ’ αριθ. Μ 586/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας]. 
 

ΘΕΜΑ 6o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 114/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της 
υπ’ αριθ. Μ 588/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας]. 
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ΘΕΜΑ 7o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 117/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της 
υπ’ αριθ. A 1340/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας]. 
 
ΘΕΜΑ 8o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 115/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της 
υπ’ αριθ. Μ 494/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας]. 
 
ΘΕΜΑ 9o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 132/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της 
υπ’ αριθ. Μ 44/2011 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας]. 
 
ΘΕΜΑ 10o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 112/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της 
υπ’ αριθ. Μ 584/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας]. 
 
ΘΕΜΑ 11o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 119/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της 
υπ’ αριθ. Μ 507/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας]. 
 
ΘΕΜΑ 12o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 130/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της 
υπ’ αριθ. Μ 10/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας]. 
 
ΘΕΜΑ 13o: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επι ζητήµατος που τίθεται µε το υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 2759/127377/13-6-2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 143910/1077/30.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, νοµίµως αναπληρούµενου, περί διορισµού για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» προς υποστήριξη αιτήµατος για χορήγηση προσωρινής διαταγής στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο. 
 
ΘΕΜΑ 15o: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος κατά απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., 
περί καταλογισµού οφειλής σε βάρος της Π.Ε. Φωκίδας και διορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 130975/343/19-6-2017 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 16-6-2017). 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 132014/348/21-6-2017 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 18-6-2017). 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 1075/54201/16-3-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση λαδιών στο οδόστρωµα στην 
περιοχή Ορχοµενού Λιβαδειάς την 16-3-2017. 
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 1605/75517/11-4-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση κατολισθήσεων στην οδό 
Αράχοβα - Ζεµένος - ∆ίστοµο την 11/4/2017. 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 2557/121277/5-6-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση κατολισθήσεων στην οδό 
Αράχοβα - Ζεµένος - ∆ίστοµο την 5/6/2017. 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 2874/132334/19-6-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αποµάκρυνση δέντρων - στύλων και για την 
αντιµετώπιση κατολισθήσεων στην οδό Αράχοβα - ∆ίστοµο - Λιβαδειά - Ορχοµενός την 19/6/2017. 
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 139907/367/26-6-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση της πυρκαγιάς στο ∆.∆. 
Καπαρελίου του ∆ήµου Θηβών στις 26-6-2017. 
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 138731/354/26-6-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών για την 
αντιπυρική περίοδο απο 1/7/2017 έως 31/10/2017. 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 145841/389/2-7-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην θέση (Στενή) 
του ∆ήµου Αλιάρτου στις 2-7-2017. 
 
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης απο το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων της 
Π.Ε. Βοιωτίας µε τίτλο: “Απευθείας µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση παροχής 
υπηρεσιών και συµµετοχή στη διεξαγωγή άσκησης αντιµετώπισης δασικής πυρκαγιάς µεγάλης έκτασης 
µε την κωδική ονοµασία «∆ΙΑ ΠΥΡΟΣ 2017», την 19-5-2017”. 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 145027/448/3-7-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας (πυρκαγιά απο την 2-7-2017). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση & 
ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Καλεσµένο - Παπαρούσι (Τµήµα: Αν. Παπαρούσι - ∆υτ. Παπαρούσι Β’ 
Φάση)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας - Αποκατάσταση 
βλαβών οδικού δικτύου προς Μοναστηράκι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 80.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου 
∆οµνίστας - Μεσοκώµης απο Χ.Θ.: 4+500 έως Χ.Θ.: 6+000», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: 
«Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο από διασταύρωση δρόµου προς Επινιανά έως οικισµό 
Επινιανών (Χ.Θ.: 0+000 έως Χ.Θ.: 3+500)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 166.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: 
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (Έτους 2016)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
240.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
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ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: 
«Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Βούλπη – Ληµέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: 
«Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Καρπενήσι – Κορυσχάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του υποέργου: 
«Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος, τεχνικών έργων και σήµανσης στην Ν.Ε.Ο. Ιτέας 
Αντιρρίου Άγιος Σπυρίδωνας», προϋπολογισµού 111.000,00 € µε ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2015 - 2016 & 2017». 
 
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του υποέργου: 
«Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος, τεχνικών έργων και σήµανσης στην περιοχή Γαλαξιδίου 
της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναύπακτου», προϋπολογισµού 720.000,00 € µε ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2015 - 2016 & 2017». 
 
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού   
του υποέργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισµός ρέµατος 
Γρανιτσορέµατος 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 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού   
του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος και στηθαίων ασφαλείας επί της οδού 
Αριθµ. 4 ∆εσφίνα έως όρια νοµού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση πρακτικού συνέχισης της δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος 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 39o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του 
έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής ∆ήµου Καρύστου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
1.200.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του 
έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής ∆ήµων Κύµης - Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 1.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του 
έργου: «Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων της οδού Ροβιές - Ήλια- Λ. Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 8.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της «γενικής υπηρεσίας» µε τίτλο “Εγκατάσταση 
συστηµάτων ενόργανης δοµικής παρακολούθησης σε κτίρια της περιοχής του κρηπιδώµατος της 
παραλίας Χαλκίδας”. 
 
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «∆ιαµόρφωση Παλαιού 
Ξενώνα Ιερού Προσκυνήµατος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού 
Πολιτισµού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 
περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύµης», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευση πίστωσης, β) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού - εκτυπωτών περιόδου 2017-2018 της Π.Ε. 
Φωκίδας και των γραφείων της Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισµού 34.800,00 € µε 
Φ.Π.Α., και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη 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 Φ.Π.Α. (37.200,00 € µε Φ.Π.Α. 24%).  
 
ΘΕΜΑ 47o: Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2017 ένστασης της ατοµικής επιχείρησης 
«Σωτηρόπουλος Αθανάσιος του Σωτηρίου», κατά της υπ’ αριθµ. 1068/12-6-2017 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 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.. 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση παράτασης συµβάσεων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, σχ. έτους 2016-2017. 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Κήρυξη πλειοδότη ως έκπτωτου για την εκµίσθωση του κυλικείου του µεγάρου της Π.Ε. 
Εύβοιας και έγκριση α) παρακράτησης εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και β) ειδοποίησης του 
δεύτερου κατά σειρά πλειοδότη για την υπογραφή του µισθωτηρίου εγγράφου. 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 51o: 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 52ο: Έγκριση δέσµευση πίστωσης και πληρωµής δαπάνης της 27ης εντολής πληρωµής του 
έργου «Ο∆ΟΣ ∆ΟΜΝΙΣΤΑ - ΡΟΣΚΑ - ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας και 
διόρθωση της υπ’ αριθµ. 960/29-5-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.  
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, οικονοµικού 
έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 58o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή έργων - µελετών του 
προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση µε τον Χορευτικό Όµιλο Χαλκίδας της 
πολιτιστικής εκδήλωσης µε τίτλο “Χορεύοντας την Ελλάδα”. 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση µε τον Πολιτιστικό Επιµορφωτικό 
Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη ∆ήµου Κύµης - Αλιβερίου του 13ου Πανευβοικού Φεστιβάλ 
Χορευτικών, στο θέατρο “Θωµάς Μεταξάς”. 
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση µε την «Οµάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου» 
στο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. 
 
ΘΕΜΑ 63o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 64o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση δαπάνης, δέσµευσης πίστωσης και έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 67ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 1181/26-6-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον 
Τακτικό Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση και 
συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 4η & 5η Εθνική Έκθεση Μορφολογίας Καθαρόαιµων 
Σκύλων. 
 
ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης – πληρωµή δαπάνης, για την παροχή υπηρεσιών που 
αφορά στην κάλυψη των απαιτήσεων που απορρέουν από τη σχετική µε την µεταβίβαση των 
αρµοδιοτήτων των Υ∆Ε στις Περιφέρειες κατά την κείµενη νοµοθεσία. 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηµατικότητας και Εξωστρέφειας.  
 
 

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 ∆ιοίκησης 

 


