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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 30 - 8 - 2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 188771/2010
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
Ιωάννα Μπερτσιμά
: 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 32η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα 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 30/21-8-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ελένης Κουστούκη, ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 3o: Ανάθεση σε δικηγόρο εξώδικων ενεργειών για λογαριασμό της “Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 179981/555/16-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(καθαρισμός βλάστησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών λόγω παρατεταμένου καύσωνα).

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 182373/568/21-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί προμήθειας ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΘΕΜΑ 6o: 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”.

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr


2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών της γέφυρας στο Δ.Δ. Πλάτανου επί του επαρχιακού δρόμου Γαρδίκι
- Πλάτανος (Γέφυρα Ίναχου) του Δήμου Μακρακώμης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 200.000,00 €
με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 170.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας - αποκατάσταση του οδοστρώματος επί της Ε.Ο. Λιθοχώρι -
Γρανίτσα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης Χρύσω - Άγιος Δημήτριος», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση 2ουπρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 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 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση 2ουπρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Καθαρισμός αρδευτικών καναλιών Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 1.500.000,00
€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό
Νο 5 Καστριώτισσα Αθανάσιο Διάκο», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη
2015 - 2016 & 2017», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 14o: 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
(εξ΄αναβολής).

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση 2ουπρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 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
ΦΠΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού του υποέργου:
«Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου
Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.499.954,06 € με ΦΠΑ, β) του τεύχους και των
όρων της διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών και γ) της σχετικής δαπάνης.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών σχετικά με την
ένσταση - προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και με
διακριτικό τίτλο «SAFETY FIRST Co» κατά της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την
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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», προϋπολογισμού 73.500,00 € με
ΦΠΑ (εξ΄αναβολής).

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση 2ουπρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια πουλερικών, βόειου και χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ,
οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ελιών, πελτέ ντομάτας, καφέ-ζαχαρωδών, μελιού, ελαιολάδου,
γαλακτοκομικών, ειδών παντοπωλείου, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας,
προϋπολογισμού 214.681,79 € με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

ΜΙΣΘΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 21o: Αγορά ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 22o: Α. Έγκριση 1) πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προσφερόμενων ακινήτων για τη
μεταστέγαση των Περιφερειακών Παρατάξεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 2) μεταστέγασης
των Περιφερειακών Παρατάξεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Β. Τροποποίηση του από
11/12/2006 μισθωτηρίου. Γ. Έγκριση 1) παράτασης της μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας Ευθύμιου
Τζοβανάκη στη Λαμία και 2) λύσης των συμβολαίων μίσθωσης των ακινήτων, όπου στεγάζονται οι
τέσσερις Περιφερειακές Παρατάξεις.

ΘΕΜΑ 23o: Τροποποίηση του από 26/9/2005 μισθωτηρίου και έγκριση παράτασης της μίσθωσης
ακινήτου, ιδιοκτησίας Γεωργίας και Ελένης Γραμματίκα στη Λαμία.

ΘΕΜΑ 24o: Τροποποίηση των από 10/6/2003 & 27/1/2005 μισθωτηρίων και έγκριση παράτασης της
μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας Σωτήριου, Σοφίας, Ομβέρτου Μπαλογιάννη και Αικατερίνης
Κυροχρήστου στη Λαμία.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση 4ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των
διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την εξέταση των υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών κατά της υπ΄αριθμ. 1409/31-7-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, που
αφορά στην έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού
διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, των σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και
2019-2020, προϋπολογισμού 12.164.713,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων
προαίρεσης 50 %.

ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό και
τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2017, για δαπάνες
προμηθειών, συντηρήσεων, παροχής υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κλπ.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης του έργου:
“Οδός Ραπταίοι - Ν. Στύρα - Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33)- (συνέχιση)”, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης - υποδοχής
Φλόγας αιμοδοτών της 15ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας ΠΟΣΕΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 37ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την
«Προμήθεια και μεταφορά άλατος (έτος 2017)», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 38ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για το υποέργο:
«Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου
Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.499.954,06 € με ΦΠΑ.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες για ενέργεια:
- Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1. Βασίλειος Φακίτσας
2. Χάρης Σανιδάς
3. Δημήτριος 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)
- Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ.
(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 Δ/νσεων Π.Σ.Ε. (με την παράκληση να ενημερώσουν τους
Προϊσταμένους των Δ/νσεων αρμοδιότητάς τους)

 Δ/νση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
 Νομική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.

Εσωτερική διανομή:
 Δ/νση Διοίκησης


