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ΠΡΟΣ: Συνηµµένο πίνακα αποδεκτών 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Παρακαλούµε να προσέλθετε στην 28η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί την 31 Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
11:00 π.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στη Λίµνη Ευβοίας, (κτήριο Μελά), 
µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 26/17-7-2017 της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 37/2016 απόφασης του 1ου Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 3o: Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή µη της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” από έχουσα 
ασκηθεί έφεση. 
 
ΘΕΜΑ 4o: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 5o: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 6o: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού 
- Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 162548/1228/20.07.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, νοµίµως αναπληρούµενου, περί διορισµού για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» προς απόκρουση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 8o: Παραίτηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” από ένδικο µέσο και λήψη απόφασης για εκ 
νέου άσκηση ένδικου βοηθήµατος για λογαριασµό της. 
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ΘΕΜΑ 9o: ∆ιορισµός δικαστικού επιµελητή για τη διενέργεια επιδόσεων. 
 
ΘΕΜΑ 10o: ∆ιορισµός πληρεξουσίων δικηγόρων για την εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας” ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 159355/624/18-7-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
(κατολισθήσεις - βροχόπτωση στις 17/07/2017). 
 
ΘΕΜΑ 12o:  Έγκριση της υπ΄αριθµ. 3472/158892/17-7-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο    
Επαρχίας Λιβαδειάς - Θήβας στις 16/7/2017. 
 

ΘΕΜΑ 13o:  Έγκριση της υπ΄αριθµ. 3534/162389/20-7-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και µέσων για την κοπή κλάδων και χόρτων στο οδικό δίκτυο    
Επαρχίας Λιβαδειάς από 20/7/2017. 
 
ΘΕΜΑ 14o:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 
566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας µε τίτλο: «Απευθείας µίσθωση Ιδιωτικών Μηχανηµάτων για την εκτέλεση 
παροχής υπηρεσιών, για πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού Βοιωτίας 
(Καθαρισµοί Αντιπυρικών Λωρίδων και Οδών). 
  
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 158060/447/17-7-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ευρυτανίας περί εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά προς αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
(αποκατάσταση βλαβών – βατότητας του οδικού δικτύου ∆άφνη – Παπαδιά και του οδικού δικτύου 
Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα). 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 158061/448/17-7-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ευρυτανίας για την προµήθεια ασφαλτοµίγµατος προς αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. 
 
ΘΕΜΑ 17o: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1099/19-6-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί 
έγκρισης δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισµού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό 
δίκτυο και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για τη χρονική περίοδο 2015-2017. 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισµού στο εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για τη χρονική περίοδο 
2015-2017»(καθαρισµός αντιπληµµυρικής τάφρου πλησίον της Γερµανικής τάφρου στη θέση «Σουλάκι», 
στην περιοχή Καλυβίων της ∆.Ε. Λαµίας, του ∆ήµου Λαµιέων). 
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισµού στο εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για τη χρονική περίοδο 
2015-2017». 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση δηµοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος 
τεχνικών έργων και σήµανσης στη επαρχιακή οδό Νο. 18 Ευπάλιο – Κλίµα» του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισµού 90.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 21o: 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 
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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 
(εξ΄αναβολής).  
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση 
επαρχιακού οδικού δικτύου 2017», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 850.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού του έργου: «∆ιαγράµµιση 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 60.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση τεχνικών 
έργων - καθαρισµός υδατορεµάτων, αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας διετίας 2016-2017, προϋπολογισµού 
800.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση του 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: 
«Βελτίωση παραλίµνιου δρόµου Τσούκας – Τριπόταµου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
240.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: 
«Εγκιβωτισµός χειµάρρου Χόλιανης ∆υτ. Φραγκίστας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 180.000,00 € 
µε ΦΠΑ (εξ΄αναβολής).  
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση του 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Κεράσοβο – Κρέντη - Παλαιοκατούνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 150.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση του 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Τέµπλα επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα - Τοπόλιανα 
- Βρουβιανά Αιτωλοακαρνανίας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 1.690.000,00 € µε ΦΠΑ. 
  
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση του 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου (Έτους 2016)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
240.000,00€ µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση του 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο Παλαιοχωρίου – Νεοχωρίου ∆.Ε. Φραγκίστας από 
χ.θ. 0+700 έως χ.θ. 1+700», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση του 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
του έργου: «Οδός Αφράτι – Πίσσωνας (Β΄ Φάση)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 800.000,00 € µε 
ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράµµατος του έργου: «Αντιµετώπιση βραχοπτώσεων 
στην επαρχιακή οδό Ιτέας – ∆εσφίνας», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση του 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής, στο πλαίσιο της Πράξης 
«Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και 
Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015 - 2016 – Υποέργο 4: Είδη Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ)», 
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 28.237,23 € προ ΦΠΑ ή 35.014,17 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
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ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δαπανών δροµολόγιων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 
2016-17. 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,  
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,  
οικονοµικού έτους 2017, για τη διοργάνωση µονοήµερης εκδήλωσης στα πλαίσια των πράσινων 
πολιτιστικών διαδροµών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε συνάρτηση µε την υλοποίηση του 
Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχοµενού, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση αποστολής στη ∆.Ο.Υ. του καταλόγου οφειλετών των τελών άρδευσης του πρώην 
Κωπαϊδικού πεδίου, Π.Ε. Βοιωτίας, για δέσµευση χορήγησης φορολογικής ενηµερότητας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,  
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, οικονοµικού 
έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

 
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,  
οικονοµικού έτους 2017, για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Εύβοιας, µε τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ληλαντίου 
Πεδίου, της ετήσιας εκδήλωσης µε την επωνυµία «Γιορτή Κυνηγού 2017». 
 
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, έτους 
2017 της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, για 
τη συνδιοργάνωση και συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ιαµατικής Ιατρικής στα Καµένα Βούρλα. 
 
 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ 48o: Κατανοµή της επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύµατα της Περιφέρειας                                
Στερεάς Ελλάδας, Α΄ εξαµήνου 2017. 
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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 

 
 
 
 

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 

 


