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ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη 21η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2016, 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 19/9-5-2016 της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση Εργασιών αποχιονισμού
στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας για την
χρονική περίοδο 2015-2016.
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 72047/194/13-5-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας σχετικά με την διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Φθιώτιδας (προσφυγικές ροές από 8/5/2016).
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 3 οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 855.000,00€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού
οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό 6 Μαριολάτα - Πολύδροσος» του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017»,
προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού
οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ΄αριθμ. 27 Εθνικής Οδού Άμφισσα Γραβιά
Όρια Νομού» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 &
2017», προϋπολογισμού 286.247,00€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ανακαίνιση κτηνιατρικού εργαστηρίου για τη
μεταστέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
300.000,00€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του υποέργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για το έτος 2017, χρήσης 2016» του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού
1.550.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του υποέργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό
δίκτυο της Βοιωτίας για τα έτη 2016 & 2017» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Καναλιού Υλίκης Κάστρου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 45.000.00€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016» του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 και 2017», προϋπολογισμού
3.350.000,00€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Κρίκελλο – Δομνίστα – Σταύλοι – Άμπλιανη
– Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου:
«Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική περίοδο 2015-2017 (Αποκατάσταση ζημιών
αναχωμάτων του ποταμού Σπερχειού σε περιοχές του Δήμου Μακρακώμης)»,
προϋπολογισμού 45.000€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου: «Επείγοντα αντιπλημμυρικά
έργα στην κοίτη του Σπερχειού ποταμού, στο τμήμα από Μεριστή μέχρι τις εκβολές του», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 600.000,00 με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος εργασιών του υποέργου: «Βελτίωση
επαρχιακού δρόμου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας Β΄Φάση» του έργου: «Συντήρηση
αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό
και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ασφαλείας
των οδών Θήβα - Λιβαδειά, Θήβα - Ριτσώνα και Θήβα – Ερυθρές», Π.Ε. Βοιωτίας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια
ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου, ειδών κρεοπωλείου, βρεφικών τροφών, οπωροκηπευτικών
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)
για τον Νομό Ευρυτανίας» και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ειδών βασικής
υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής
συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας» και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.).
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή
υπηρεσιών περιορισμού της ρύπανσης Cr (VI) – εξασθενούς χρωμίου στην εκβολή αγωγού
όμβριων υδάτων στη θέση “Μαϊλης”, στην περιοχή Οινοφύτων, με την εγκατάσταση και
λειτουργία ειδικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 48.384,00€ χωρίς Φ.Π.Α., β) των όρων της
διακήρυξης και συγκρότηση της αρμόδιας ειδικής τεχνικής επιτροπής.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της 1ης
προσκυνηματικής διαδρομής, στα πλαίσια του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννη του
Ρώσου, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό για
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας (6) ατόμων
ΠΕ Γεωπόνων και (3) ατόμων ΥΕ Εργατών για την υλοποίηση του Προγράμματος Δακοκτονίας
ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Φεστιβάλ Ελληνικών
Παραδοσιακών Χορών, στο Μαρτίνο Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 10ο Φεστιβάλ Οίτης, που
θα διεξαχθεί στο πάρκο τεχνών ψυχαγωγίας «Χώρα» Λελέϊκα Υπάτης κατά τους μήνες ΙούνιοΣεπτέμβριο 2016.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη 2η Γιορτή
Παραδοσιακών χορών, στον χώρο εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης στον Γοργοπόταμο.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α τρίμηνο 2016».
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού
Π.Σ.Ε.).
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 29ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών, εξοπλισμού, εργασιών και υπηρεσιών
που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 1.559.984,40 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2016
& 2017», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 368.932,78 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού του
έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού
69.192,444€.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικού προϋπολογισμού 1.229.799,51 € με ΦΠΑ.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).
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. Καραγιάννης Κων/νος
2. Μπουρμάς Ηλίας
3. Κάππος Ευστάθιος
4. Ταγκαλέγκας Ιωάννης
5. Φακίτσας Βασίλειος
6. Γκικόπουλος Γεώργιος
7. Γιαννόπουλος Αθανάσιος
8. Αγγελέτος Ιωάννης
(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 Π.Σ.Ε.
Νομική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.
Εσωτερική διανομή:
Δ/νση Διοίκησης
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