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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην  20η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου 2019, 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.  19/22-05-2019 πρακτικού  συνεδρίασης της  Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 302/98286/8-05-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί  διάθεσης πόρων  και  μέσων  για  την  αντιμετώπιση έκτακτων  φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 5/05/2019).

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 110361/456/17-05-2019  απόφασης του  Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας  περί  διάθεσης πόρων  και  μέσων  για  την  αντιμετώπιση εκτάκτων  αναγκών
(πλημμύρες από 17/05/2019).

ΘΕΜΑ 4o: 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 για
τα έτη 2018-2019).

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στον Ν. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στον Ν. Βοιωτίας σχετικά με το έργο: «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή του Ακραιφνίου» από
28-01-2019.
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ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(κατολισθήσεις  και  καθαρισμός  δέντρων  και  κλαδιών στις  περιοχές  Αράχωβας -  Ζεμενού  -
Διστόμου και Λιβαδιού καθώς και καθαρισμός του ρέματος Μπουτζά περιοχής Αγ. Γεωργίου, Ν.
Βοιωτίας από 15/02/2019).

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019»,  του έργου με
τίτλο: «Εργασίες  αποχιονισμού  στο  Εθνικό  και  Επαρχιακό  Οδικό  Δίκτυο  και  αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας». 

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση  έκτακτων φυσικών φαινομένων της  Π.Ε.
Φωκίδας (χιονόπτωση στις 12-03-2019).

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης  για  την  εκτέλεση  εργασιών  ενίσχυσης  των  πρανών  και
διευθέτησης της κοίτης του χείμαρρου Πλειστός, Π.Ε. Φωκίδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ   - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ  11o: Έγκριση πρακτικού  και  ανάδειξη  προσωρινού  μειοδότη  της  ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε.
Εύβοιας για το  έτος 2019»,  προϋπολογισμού  300.000,00 €  με ΦΠΑ,  του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ  12o: Έγκριση πρακτικού  ΙΙΙ  και κατακύρωση  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 13o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Βελτίωση  οδικής  ασφάλειας  επαρχιακού  οδικού  δικτύου  ΔΕ  Αγράφων»,  προϋπολογισμού
1.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση -  αποκατάσταση βλαβών -  βελτίωση οδικής ασφάλειας εθνικού και  επαρχιακού
οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας 2018», προϋπολογισμού 3.900.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ  και  κατακύρωση  της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου - Α΄ Φάση», προϋπολογισμού 1.486.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ  16o: Έγκριση 2ου πρακτικού και  κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού του  έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού Ηράκλειας - Δαμάστας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ  17o: Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  προθεσμίας του  έργου: «Συμπληρωματικές
εργασίες  στο  πέτρινο  κτίριο  (πρώην  Σανατόριο)  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Λαμίας»,
προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ  18o:  Έγκριση  παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας του  έργου «Κατασκευή  οδού
σύνδεσης  ΠΑΘΕ  -  Πορθμείο  Γλύφας,  τμήμα  από  Χ.Θ.:8+120  έως  Χ.Θ.:11+627,05»
προϋπολογισμού 6.400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ  19o:  Έγκριση  παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας του  έργου: «Κατασκευή  οδού
σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας τμ. από Χ.Θ. 8+120 έως Χ.Θ. 8+560 και αποκατάσταση
κατολίσθησης», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Αντιστήριξη πρανών λόγω
κατολίσθησης Εθνικής  Οδού Ε.Ο.  27 -  Άμφισσα Θερμοπυλών -  Περιοχή Αη -  Λιώσα»,  Π.Ε.
Φωκίδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ  21o: Έγκριση πρακτικού  δημοπρασίας  και  ανάδειξη  προσωρινού  μειοδότη  του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & toner,
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση  των υπ’ αριθμ. α)  οικ.  104134/1544/10-05-2019,  β)  οικ.  104139/1545/10-
05-2019 και γ) οικ. 104145/1546/10-05-2019 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας
σχετικά με την προμήθεια στεφανιών, εδεσμάτων και την ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό της
ιστορικής μάχης στο Χάνι της Γραβιάς, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των υπ΄αριθμ.  α) 108879/3668/16-05-2019, β) 109343/3712/16-05-2019
και  γ)  110094/3735/16-05-2019  αποφάσεων  του  Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας  περί
απευθείας  ανάθεσης προμηθειών για  την ανάγκη  διενέργειας  των  εκλογών της  26ης  Μαΐου
2019,  με  σκοπό  την  ανάδειξη  Δημοτικών  Αρχών,  Περιφερειακών  Αρχών  και  Μελών  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες
του  Βαθμολογικού  Κέντρου  Λαμίας»,  συνολικού  προϋπολογισμού  300,00  €  με ΦΠΑ,  Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση  απευθείας  ανάθεσης  για  την  «Προμήθεια  φυτοφαρμάκων  για  την
καταπολέμηση των ακρίδων στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ  26o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης α)  παροχής υπηρεσιών συντήρησης φωτοτυπικών
μηχανημάτων,  συσκευών  τηλεομοιοτυπίας  και  εκτυπωτών και  β)  προμήθειας όλων  των
απαιτούμενων ανταλλακτικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Φθιώτιδα” για ένα έτος, προϋπολογισμού 12.500,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ  27o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. α) 110098/3736/16-05-2019, β) 111786/3806/20-05-2019
και  γ)  114254/3881/22-05-2019  αποφάσεων  του  Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας  περί
απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την ανάγκη διενέργειας των εκλογών της 26ης
Μαΐου 2019, με σκοπό την ανάδειξη Δημοτικών Αρχών, Περιφερειακών Αρχών και Μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ  28o: Μερική  διόρθωση  της  υπ΄ αριθμ.  594/18-03-2019 απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε.  περί  έγκρισης της  αριθμ.  54455/2062/8-3-2019 (ΑΔΑ:  9ΝΧ17ΛΗ-Ρ35)
απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ.
174950/6107/11-9-2018  (ΑΔΑΜ:  18SYMV003689995)  σύμβασης  σχετικά  με  τις  «Υπηρεσίες
καθαριότητας στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στις Θερμοπύλες της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 29o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1078/22-05-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε.  περί  έγκρισης  απευθείας  ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού  ασφαλείας  για  το
προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 9.000,00 € με ΦΠΑ, για ένα
έτος. 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
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ΘΕΜΑ  30o: Ανάθεση  εκτέλεσης  δρομολογίου  στον  δεύτερο  μειοδότη  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας της 12ης/10/2017 για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, λόγω αποποίησής
του από τον προσωρινό μειοδότη.

ΘΕΜΑ  31o: Λήψη  απόφασης  επί  ζητήματος  που  έχει  ανακύψει  σχετικά  με  τον  διεθνή,
ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  μεταφοράς  μαθητών  των  δημόσιων  σχολικών  μονάδων Α/θμιας  και
Β/θμιας  Εκπαίδευσης,  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Φωκίδας,  μετά  την  υπ΄αριθμ.  Α192/2019
απόφαση του Α2΄ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση  δαπάνης  και  δέσμευσης  πίστωσης  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση  δαπάνης  και  δέσμευσης  πίστωσης  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό,
οικονομικού  έτους  2019,  για  την  καταβολή  ποσού στην  Κουρκουτζέλου  Παναγιώτα  του
Τριαντάφυλλου στα πλαίσια εξώδικης επίλυσης διαφοράς,  σύμφωνα με την  αριθμ.  1048/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για  την  πληρωμή έργων,  μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης από  τον Τακτικό
Προϋπολογισμό,  οικονομικού έτους 2019,  για  προμήθειες,  συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης από  τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για υπερωρίες των υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας το
β΄εξάμηνο του 2019.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  έργα  -  μελέτες  -  προμήθειες  του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση  απευθείας  ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την  Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση  απευθείας  ανάθεσης δαπάνης  για  την ετήσια  ασφάλιση  οχημάτων και
μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων – ΚΑΠ 2019 της Π.Ε. Ευρυτανίας για τη συνδιοργάνωση Φεστιβάλ και
διαγωνισμού χορωδιών στο Καρπενήσι.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση της  υπ΄  αριθμ.  116529/1799/24-05-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την αποστολή εκλογικού υλικού στον
Δήμο Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

ΘΕΜΑ  42o: Έγκριση  α)  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον  Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών και β)
ανάκλησης δεσμεύσεων πίστωσης, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ  43o: Έγκριση  της 2ης συμπληρωματικής της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού,
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έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση πρακτικού 1/2019 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου
με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018 & 2019».

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ  45o: Ανάκληση  των υπ΄ αριθμ.  940 και  941/22-04-2019 αποφάσεων  της Οικονομικής
Επιτροπής  Π.Σ.Ε.  και  αποδέσμευση  πίστωσης  για  τις  εκτός  έδρας  μετακινήσεις του
Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή
Χειμάρα.

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

ΠΙ  ΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

5



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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	ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης α) παροχής υπηρεσιών συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και εκτυπωτών και β) προμήθειας όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα” για ένα έτος, προϋπολογισμού 12.500,00€ με ΦΠΑ.
	ΘΕΜΑ 29o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1078/22-05-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 9.000,00 € με ΦΠΑ, για ένα έτος.
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση της 2ης συμπληρωματικής της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού, έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
	ΘΕΜΑ 45o: Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 940 και 941/22-04-2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και αποδέσμευση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα.

