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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13 - 9 - 2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 199890/2150
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 34η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 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 33/11-9-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.186403/590/25-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(καθαρισμός βλάστησης και οδικών δικτύων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών λόγω παρατεταμένου
καύσωνα).

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 167801/435/30-7-2017, 157840/388/17-7-2017 και
188501/539/1-9-207 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί λήψης μέτρων για τη
διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση προβλημάτων, λόγω έντονων βροχοπτώσεων και
πυρκαγιών στον Νομό Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4377/197686/11-9-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό του ρέματος παλιοκαραντάση στην
Ελλοπία, την 11-09-2017.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για
την χρονική περίοδο 2015 - 2017” (κοπή κλάδων και δένδρων στο οδικό δίκτυο επαρχίας Λιβαδειάς, από
20-07-2017 έως 8-08-2017).

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για
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την χρονική περίοδο 2015 - 2017” (αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο του Νομού Βοιωτίας
στις 16-07-2017.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο
2015 - 2017” (καθαρισμός, αποκατάσταση και συντήρηση οδών που χρησιμεύουν ως αντιπυρικές
λωρίδες προστασίας στη ΔΕ Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας για το έτος 2017», προϋπολογισμού 900.000,00
€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017», προϋπολογισμού 700.000,00 €
με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Ανακατασκευή γέφυρας Μοναστηράκι – Σύχνικο», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
60.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Καρπενήσι – Κορυσχάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
150.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Βούλπη – Λημέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην επαρχιακή
οδό Νο 11 Σώταινα Περιθιώτισσα» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015,
2016 και 2017», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 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 15o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 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 16o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2017», προϋπολογισμού 4.100.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή αγωγού ομβρίων
στην Π.Ε.Ο. Λαμίας - Μπράλλου - Αθήνας, στην περιοχή Κόμματος του Δήμου Λαμιέων”, Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Συντήρηση τμημάτων
επαρχιακών οδών περιοχής Λοκρίδας”, Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Αποκατάσταση
κατολισθητικών φαινομένων επί της εθνικής οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου”, Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Συντήρηση και προστασία
πρανών στην Επαρχιακή οδό 36 Μουρίκι - Λουκίσια - Χάλια (θέση Κοκόσι)”, Π.Ε. Εύβοιας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 21o: Προκήρυξη νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2017-2018, Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δύο νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια πινακίδων
σήμανσης για το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”,
προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 9ου πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνιστικών
διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την αξιολόγηση των προδικαστικών προσφυγών που
κατατέθηκαν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών βασικής
υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», προϋπολογισμού 207.709,25 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού/αξιολόγησης αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με την «Προμήθεια
ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδού - υαλοσφαιρίδια - αντιολισθητικό υλικό - διαλυτικό», συνολικού
προϋπολογισμού 11.000,00 € με ΦΠΑ (αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: οικ.
182982/1852/21-08-2017).

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού/αξιολόγησης αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με την «Προμήθεια ψυχρού
ασφαλτομίγματος και ασφαλτικής σφραγιστικής μαστίχης», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € με
ΦΠΑ (αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: οικ. 173842/1722/04-08-2017).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 27o: Διόρθωση των υπ΄αριθμ. 1492 και 1657/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ
ως προς τα ποσοστά της έκπτωσης που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών που
κατατέθηκαν μετά από πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για τα άγονα τμήματα του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

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

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2017, για Αποθήκευση - Συντήρηση - Διανομή τροφίμων και ειδών
βασικής υλικής συνδρομής του Επισιτιστικού Προγράμματος (Τ.Ε.Β.Α.), Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό της
Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2017, για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων, παροχής
υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κλπ.

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

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την αποσυναρμολόγηση, συσκευασία,
μεταφορά και συναρμολόγηση επίπλων, εξοπλισμού και αρχείων των Περιφερειακών Παρατάξεων της
Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα μεταστεγαστούν σε νέο ακίνητο.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, για τη
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης “Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακού Συμβούλου για τη
συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «ANUGA», στην Κολωνία της Γερμανίας.
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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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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


