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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 7 - 12 - 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 286657/3390
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
: Αναστασία Μίλη
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54707, 706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 48η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2018,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 47/3-12-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.πρωτ.(οικ.) 277368/1835/28-11-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
(Τμήμα Στ’) [σχετικά με την αίτηση αναίρεσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.»].

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 277491/1836/28-11-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
(Τμήμα Στ’) [σχετικά με την αίτηση αναίρεσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.»]

ΘΕΜΑ 4ο: ‘Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 810/2018 Απόφασης του
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας. [Αγωγή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία
«GLΟBE WILLIAMS HELLAS FACILITY MANAGEMENT ΕΠΕ», κατά της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ].

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Ειρηνοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Δημητρίου Μπαρμπούση και λοιπών (συν.7)] .
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Η΄) [σχετικά με την προσφυγή – αγωγή του Νικόλαου
Πλιάτσικα] .

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α΄) [σχετικά με την προσφυγή του Ιωάννη
Βασιλειάδη] .
.
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α΄) [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης
εταιρείας «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»] .

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Στ’) [σχετικά με την έφεση του Δημητρίου
Εμβαλωμάτη].

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρεμάτων της Π.Ε. Βοιωτίας), προκειμένου η αποφυγή πλημμυρών την χρονική
περίοδο 2018-2019.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση των υπ’ αριθ. 6502/279225/29-11-2018 και 6434/276269/27-11-2018
αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Ν. Βοιωτίας (άρση καταπτώσεων και απομάκρυνση
δένδρων στην οδό Στεφάνη-Καμάρι από 29-11-2018 & στο δρόμο Ανάληψη-Ελικώνας-Κυριάκι
από 27-11-2018) .

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 267565/817/17-11-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης, προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
που προέκυψαν από βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις που εκδηλώθηκαν από τις 16-11-2018 στην
περιοχή της Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 827/273415/23-11-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (Βροχοπτώσεις-Χιονοπτώσεις από 25/11/2018).

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση α) της υπ’ αριθ. 116473/336/21-5-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας για διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων. (Βροχοπτώσεις από 15/5/2018)» και β) έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής
και πιστοποίησης του Έργου: «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019», χρήση 2018 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 278389/939/29/11/2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας, περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - πλημμύρες από την 29/11/2018) της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας » .

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπάνης ύψους 357,12 € προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (αντιμετώπιση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς) της Π.Ε. Φωκίδας .
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ 278191/697/29-11-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων ( πτώση βράχων -χιονόπτωση της 29/11/2018).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση του υποέργου : «Συμπληρωματικά έργα
συντήρησης και αποκατάστασης τεχνικών έργων και καθαρισμού Γρανιτσορέματος από φερτά
υλικά», του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμού ρεμάτων και
ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 143.840,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση του υποέργου: «Αποκατάσταση
ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην Εθνική Οδό Ιτέας - Ναυπάκτου
Φάση Α΄» του έργου: « Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 &
2017» , προϋπολογισμού 4.500.000€ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου:
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικίας Κριεζώτη», προϋπολογισμού 300.000,00 με ΦΠΑ ,
Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών του υποέργου:
«Σήμανση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β’ φάση)» του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του πρακτικού ΙΙα έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου:«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ταύρου Ωρέων και αντικατάσταση
στεγάστρου», Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - Οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση παραλίας Ν. Αρτάκης –
Τμήμα μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μ. Μπότσαρη», προϋπολογισμού 527.000,00
€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οδός πρόσβασης προς Λιμάνι
Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - Οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά
-Προκόπι (Β΄ΦΑΣΗ)», του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» .

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση ανασυνταγμένου 4ου Α.Π.Ε. & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:
«Οδός Στύρα – Νέα Στύρα» μετά την υπ’ αρ. 110317/18-10-2018 (ΑΔΑ: 73Χ7465ΧΙ8-ΦΒΡ)
απόφαση ένταξης στη ΣΑΕΠ 066 του απαιτούμενου ποσού για την αποπληρωμή της 1ης Σ.Σ. σε
συμμόρφωση στην υπ’ αρ. Α2958/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Δ’
Τριμελές), Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση ανασυνταγμένου 4ου Α.Π.Ε. & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:
«Οδός Καθενοί – Στενή» μετά την υπ’ αρ. 110317/18-10-2018 (ΑΔΑ: 73Χ7465ΧΙ8-ΦΒΡ)
απόφαση ένταξης στη ΣΑΕΠ 066 του απαιτούμενου ποσού για την αποπληρωμή της 1ης Σ.Σ. σε
συμμόρφωση στην υπ’ αρ. Α2957/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Δ’
Τριμελές), Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 29o: Λήψη απόφασης επί της από 23-11-2018 προδικαστικής προσφυγής της Ένωσης
Οικονομικών Φορέων: “Αναγνώστου Ιωάννη του Ζήση – Ζάχαρη Μάνθου του Δημητρίου” κατά
της υπ’ αρ. 2455/12-11-2018 απόφασης της Ο.Ε. της Π.Σ.Ε., περί έγκρισης του πρακτικού
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αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-Οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΑΙΔΗΨΟΥ”, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού, του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
οδικού δικτύου Δ.Ε Προυσού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού
700.000,00€ με Φ.Π.Α , Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή σχολικών
μονάδων Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 139.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση 2ου πρακτικού του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού: «Μίσθωσης
μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε.
Ευρυτανίας και κατακύρωση των διαφόρων τμημάτων της σύμβασης στους προσωρινούς
αναδόχους, προϋπολογισμού 60.373,12 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οδός Δομνίστα – Ροσκά – Πάντα
Βρέχει - Όρια Νομού - Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 9.000.000,00 € , Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 34o: Διόρθωση της αριθμ.2449 /2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς
τον τίτλο του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό
και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε Φθιώτιδας 2017-[ορθός τίτλος]».

ΘΕΜΑ 35o: Διόρθωση της αριθμ. 2289/2018 απόφασής σας περί έγκρισης αναμορφωμένου
Πρακτικού Δημοπρασίας 1Β και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «Παρεμβάσεις
για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα -Προσκυνάς»,
Προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης :
«Μελέτης οριοθέτησης – Διευθέτησης δυο ρεμάτων στην περιοχή Θήβας», προϋπολογισμού
219.410,35€ με ΦΠΑ., Π.Ε. Βοιωτίας .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 6/2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/ Αξιολόγησης
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών Ν.
Ευρυτανίας με θέμα: « «Αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια
γάλακτος εβαπορέ, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ τομάτας, καφέ - ζαχαρωτών &
γαλακτοκομικών» για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (ε.π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής
συνδρομής (τεβα) για τον Νομό Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση πρακτικού (άγονης) δημοπρασίας και ματαίωση του επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια παιδικού γάλακτος και γάλακτος εβαπορέ” για τις
ανάγκες του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στις Θερμοπύλες της Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 29.999,47€ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
του υποέργου: «Προμήθεια Χρώματος Διαγράμμισης Οδών – Β΄ ΦΑΣΗ για το έτος 2018 της Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 73.464,54 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση: α) δαπάνης – πολυετούς δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελανιών, drum) εκτυπωτών,
φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και fax για την κάλυψη των αναγκών των
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υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του
νομού και του ΚΕΔΔΥ, με προϋπολογισμό 35.518,56€ με ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1)
έτους, και γ) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ανοικτού διαγωνισμού: «Προμήθειας
υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων και οχημάτων του
μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης τεχνικών έργων της Π.Ε. Φωκίδας για το έτος 2018»,
προϋπολογισμού: 79.158,24 € με Φ.Π.Α.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 277187/9138/28-11-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί απευθείας ανάθεσης δημοσίευσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο
απόφασης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας για την παράταση ωραρίου με σκοπό την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων “Λευκής Νύχτας” απο τον Εμπορικό Σύλλογο Λαμίας, που
διεξήχθησαν την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στο “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ”, (19 - 23
Δεκεμβρίου 2018 , Κυψέλη- Αθήνα), Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για το έργο: “Ένταξη σχολείων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα “The Tipping Point” για το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019”, Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 290810_6843/29-12-2017 σύμβασης: «Ανάθεση
υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την σύνταξη φακέλου χρηματοδότησης του έργου:
“Ανάπτυξη σύγχρονων αρδευτικών δικτύων κωπαϊδικού πεδίου “ και την υποβολή του προς
ένταξη στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4.3.1.,
Π.Ε Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών «Μίσθωση
Μηχανημάτων Έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2018
στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων, Π. Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών «Μίσθωση
Μηχανημάτων Έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2018
στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου, Π. Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ανοικτού διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή γενικών υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων
για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων έτους 2018», προϋπολογισμού: 220.920,00€
χωρίς Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του συνοπτικού διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για την μίσθωση
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μηχανημάτων για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων έτους 2018», προϋπολογισμού:
73.879,20 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 9/2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/ Αξιολόγησης
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας Σχολικών
ετών 2017-2019 με θέμα: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2018-2019» για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν και αφορά
την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση κατάργησης του 2.22 δρομολογίου: «Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)-ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ –ΜΟΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» που εκτελεί ο κ. Νικόλαος Παπαντώνης για
το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των
σχολικών ετών 2018-2019» .

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση α) τροποποιήσεων των μαθητικών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας β) της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης για την ανάθεση των νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας» για το
σχολικό έτος 2018-2019.

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση των νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών
υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης» για το έτος 2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 57ο: Κατάργηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό
έτος 2018-2019.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης: "Ετήσιας ανανέωσης του Προγράμματος
Εγγύησης Λογισμικού του λογισμικού Anadelta Tessera της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας" για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 59ο: Διόρθωση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον Κ.Α.Ε. από τον
Τακτικό Προϋπολογισμό της Π.Ε.Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2018 .

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών Π.Σ.Ε. - Π.Ε.
Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης , σε βάρος των πιστώσεων
του Τακτικού προϋπολογισμού, για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς του 2019 στην Π.Ε
Φωκίδας .
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ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση ανάκλησης πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π. Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2018, Π. Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & Υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2018, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 71ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2018 .

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 73o: Συμπληρωματική 9ης τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΟΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 74o: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου με τίτλο «Προμήθεια
Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις
Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε.
Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες για ενέργεια:
α) Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1. Βασίλειος Φακίτσας
2. Χάρης Σανιδάς
3. Δημήτριος Αργυρίου
4. Ευστάθιος Κάππος
5. Δημήτριος Βουρδάνος
6. Θωμάς Γρεβενίτης
7. Γεώργιος Γκικόπουλος
8. Παναγιώτης Ευαγγελίου
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας)

β) 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


