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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 6 - 03 - 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 51275/633
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
Αναστασία Μίλη
: 22313-54706, 707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 2019,
ημέρα Τρίτη 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. 9/28-02-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α158/2018 απόφασης του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 41710/273/21-02-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί ορισμού πληρεξουσίου
δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (Τμήμα μείζονος επταμελούς σύνθεσης) [σχετικά με την αίτηση αναθεώρησης που
άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθμ. 123/2019 απόφασης του του VI
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπ’ αριθμ. 792/2018 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου].

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 42153/278/22-02-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
[σχετικά με την αίτηση αναίρεσης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κατά
της υπ΄ αριθμ. Α3035/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Β Τριμελές)].
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ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Μαρίας Ζάρπα, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α ).

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Δημητρίου Καρακικέ, ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α ).

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Κωνσταντίνου Μπαρτζουλιανού,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α ).

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Θεοφάνη Ραχούτη, ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α’ Μονομελές).

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «AGROINVEST A.E.B.E.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας (Τμήμα Α ).

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α’
Μονομελές).

ΘΕΜΑ 11o: Εξώδικαστικός συμβιβασμός με τον Αναστάσιο Ξάνθη κατόπιν αιτήματός του προς
την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41747/170/22-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(επιφυλακή γερανών από 23/02/2019).

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42969/181/25-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις από 23/02/2019).

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45421/194/27-02-2019 (ορθή επανάληψη) απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (προμήθεια άλατος για αποχιονισμό).

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

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (υποέργο 14:
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, τα έτη
2018-2019).

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 82/32223/14-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις από 13/02/2019).
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 113/42620/24-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις από 23/02/2019).

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση δαπάνης της 3ης εντολής πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Έργα –
άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2017-2019», χρήση 2018, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019»,
χρήση 2017-2018-2019 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρείθρων), στην περιοχή Αράχωβας του Νομού Βοιωτίας, από 28-01-2019.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρείθρων στην Επαρχιακή Οδό Πλαταιών - Ερυθρών του επαρχιακού οδικού
δικτύου) Ν. Βοιωτίας, από 23-01-2019.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ερεισμάτων και δημιουργία χάνδακα στην περιοχή Πλαταιές – Καπαρέλι –
Λεύκτρα – Μελισσοχώρι – Λουτουφί Θηβών) Ν. Βοιωτίας, από 4-02-2019.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός τεχνικού έργου και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην επαρχιακή οδό
Πλαταιών - Καπαρελλίου) Ν. Βοιωτίας, από 25-01-2019.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός τάφρων στη περιοχή Κωπαΐδας) Ν. Βοιωτίας, από 1-02-2019.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για τον αποχιονισμό και την
ρίψη άλατος σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 1-02-2019 έως 28-02-2019, και
συγκεκριμένα στις περιοχές Ελικώνα και Παρνασσού, Κιθαιρώνα, Δερβενοχώρια και σε άλλες
περιοχές του νομού κατά περίπτωση.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε.
Φωκίδας (χιονόπτωση την 1-01-2019).

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 34969/79/13-02-2019 (ΑΔΑ: 6Τ107ΛΗ-5ΝΚ) &
42503/101/22-2-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΟΦ7ΛΗ-ΡΟ2) αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των βροχοπτώσεων –
χιονοπτώσεων που έλαβαν χώρα τον Φεβρουάριο του 2019 στον Νομό Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2018», του έργου με
τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι - Αταλάντη»,
προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτική διαδικασία, του έργου: «Περίφραξη
δημοτικού σχολείου Ελάτειας», προϋπολογισμού 52.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2017», προϋπολογισμού 500.000,00 €
με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση Π.Ε.Ο. Λαμίας - Μπράλλου - Τμήμα Λαμία Μοσχοχώρι», προϋπολογισμού
300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση κελιών μοναχών Ι.Μ. Βράχας», προϋπολογισμού
300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου:
«Προστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός», προϋπολογισμού
2.250.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Αποκατάσταση ερείσματος και πρανών έναντι μουσείου Δελφών - Β΄ φάση», προϋπολογισμού
125.460,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης –
διευθέτησης δυο ρεμάτων στην περιοχή Θήβας», προϋπολογισμού 219.410,35 € με ΦΠΑ., Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή οδού
σύνδεσης ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ Γλύφας, τμήμα από χ.θ: 8+120 έως χ.θ: 11+627,05»,
προϋπολογισμού 6.400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών
ειδών», προϋπολογισμού 39.999,99 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση 2ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας για την «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, τα έτη 2018 – 2019», προϋπολογισμού 4.521.850,68 € με
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για
την “Προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελάνια, drum) εκτυπωτών, φωτοτυπικών
μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και fax για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού και του ΚΕΔΔΥ”,
προϋπολογισμού 35.518,56 € με ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης.

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την «Προμήθεια γεωπλέγματος για τις
ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την «Προμήθεια δομικών υλικών για τις
ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας».
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 45o: Α. Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης & διαχείρισης για τις ανάγκες του έργου
με τίτλο: «TOUREST (TOURISM WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE ADRION
COASTAL AREAS) – Διαχείριση υδάτων στον Τουρισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιων
περιοχών της Αδριατικής» που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «INTERREG ADRION», συνολικού προϋπολογισμού 101.000,00 € με ΦΠΑ και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης. Β. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής των υπηρεσιών για το πρόγραμμα Τourest.

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση α) διενέργειας δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την
«Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 194.500,00 € με ΦΠΑ και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Ανάπτυξη μηχανισμού
ελέγχου και ενίσχυση του προγράμματος δακοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε.
Φθιώτιδας (Δήμος Στυλίδας) με χρήση υπηρεσιών ευφυούς Γεωργίας, για δύο έτη (2019-2020)”.

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση οίνων & ποτών «PROWEIN 2019», στο
Ντύσσελντορφ της Γερμανίας.

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 6η διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «FOOD EXPO 2019»,
στο “Athens Metropolitan Expo”.

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: "Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2019
στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου", προϋπολογισμού 73.904,00 € με ΦΠΑ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: "Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2019
στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων", προϋπολογισμού 73.904,00 € με ΦΠΑ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών α΄ φάσης του
ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιστημονική - ερευνητική μελέτη επανακαθορισμού υγειονομικού
χάρτη δημόσιων υπηρεσιών υγείας της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας (επισκευή αναλυτή
καυσαερίων για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών), Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

https://pste.gov.gr/tourest-tourism-water-management-for-sustainable-adrion-coastal-areas-diachirisi-ydaton-ston-tourismo-gia-ti-viosimi-anaptyxi-paraktion-periochon-tis-adriatikis/
https://pste.gov.gr/tourest-tourism-water-management-for-sustainable-adrion-coastal-areas-diachirisi-ydaton-ston-tourismo-gia-ti-viosimi-anaptyxi-paraktion-periochon-tis-adriatikis/
https://pste.gov.gr/tourest-tourism-water-management-for-sustainable-adrion-coastal-areas-diachirisi-ydaton-ston-tourismo-gia-ti-viosimi-anaptyxi-paraktion-periochon-tis-adriatikis/
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 58o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 114/42625/24-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί μίσθωσης λεωφορείου του ΚΤΕΛ Καρπενησίου για την μεταφορά
μαθητών λόγω έντονων καιρικών φαινόμενα στον νομό.

ΘΕΜΑ 59o: Αναίρεση της υπ’ αριθμ. 399/18-02-2019 (ΑΔΑ:61Η07ΛΗ-Γ0Α) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και εκ νέου έγκριση α) διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
“Παροχής υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό, για την κάλυψη
των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α’/βάθμιας και
Β’/βάθμιας εκπαίδευσης του νομού, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης και δικαιώματος παράτασης δυο (2) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού
73.160,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 60o: Έγκριση τροποποιήσεων - καταργήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 61o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 63o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 64o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2019, για εισφορές σε
ασφαλιστικούς οργανισμούς, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, μισθώματα μηχανημάτων έργων
και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών & υπηρεσιών για την Δ/νση
Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών & υπηρεσιών για την Δ/νση
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 71ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για την Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 73ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 74ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 75o: Έγκριση α) δαπανών & δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας και β) μερικής ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 76ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο: “Σχεδιασμός και
ανάπτυξη των ποδηλατικών διαδρομών του Ευρωπαϊκού δικτύου EuroVelo που θα διέρχονται
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”.

ΘΕΜΑ 77ο: Συγκρότηση α) επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων των συμβάσεων μίσθωσης έργου
καθώς και παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων, όπως προβλέπονται στα
εγκεκριμένα τεχνικά δελτία και προσδιορίζονται από τις εκάστοτε ομάδες εργασίας τριών
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και β) επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων των σχετικών
διακηρύξεων συμβάσεων μίσθωσης έργου.

ΘΕΜΑ 78ο: 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 «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων
αντιπυρικής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 79ο: 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 «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων
αντιπυρικής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 80ο: Συγκρότηση επιτροπής του Ν. 4412/2016 της Π.Ε. Ευρυτανίας για α) την
παρακολούθηση και παραλαβή της προμήθειας καυσίμων - λιπαντικών και ανταλλακτικών όλων
των οχημάτων και μηχανημάτων έργου και β) την παραλαβή υπηρεσιών για εργασίες επισκευής
και συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του νομού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 81o: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2018.

ΘΕΜΑ 82o: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ), οικονομικού
έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 83ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακού Συμβούλου
για τη συμμετοχή τους στην έκθεση «FOOD EXPO 2019», στο Athens Metropolitan Expo.

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:
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
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