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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 21η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2019,
ημέρα Πέμπτη 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. 20/5-06-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με συμβόλαιο μίσθωσης μεταξύ των εταιρειών «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΛΕΜΟΝΙΑΣ
ΑΒΕΕ» - «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ»] .
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθ/δας» Υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα
έτη 2018-2019) ( αποχιονιστικές & αποσυμφορητικές οδικές εργασίες) (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης αποκατάστασης των
κιγκλιδωμάτων και λοιπών στοιχείων της παλιάς γέφυρας Μόρνου, που έλαβε χώρα στις 08-102018 (Π.Ε. Φωκίδας) .
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση: α) του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2019 στα
διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας και ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης, β) Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της
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διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4212/16, με τους ίδιους
όρους διακήρυξης (Π. Ε. Ευρυτανίας) .
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: “Διαπλάτυνση και ανακατασκευή
τμήματος της επαρχιακής οδού προς Παλαμά”,προϋπολογισμού 330.000,00 € με Φ.Π.Α. (Π.Ε.
Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση: α) της δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φθιώτιδας 2018», β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του
εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 3.240.000,00 με Φ.Π.Α. (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Περίφραξη Γυμνασίου - Λυκείου Ελάτειας», προϋπολογισμού 63.000,00 € με ΦΠΑ (Π.Ε.
Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση: α) της δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού
και φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2019» του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2018», β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ (Π.Ε.
Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού», συμβατικού ποσού 135.101,68 € χωρίς ΦΠΑ, με
αναθεώρηση, μέχρι την 30-09-2019 (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», μέχρι 31-08-2019, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση του 4 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών
του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια αυτόματων απινιδωτών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ (Π.Ε.
Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση α) διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια εκατό (100) υπολογιστών και οθονών για τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος”,
συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού
(Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση των υπ’αριθμ. οικ.109577/1679/20-5-2019 και οικ. 113808/1747/20-5-2019
αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.Φωκίδας, (ανάθεση προμήθειας σφραγίδων και
αναλώσιμου εκλογικού υλικού) .
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 65η Διεθνή Έκθεση “Summer Fancy Food Show”, που θα
πραγματοποιηθεί από 23/06/2019 έως 25/06/2019 στη Νέα Υόρκη (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Τεχνικός σύμβουλος
για τη σύνταξη πρότασης διαδρομής μονοπατιών εναλλακτικού τουρισμού”, προϋπολογισμού
10.000,00€ με ΦΠΑ. (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. α) 121643/4032/31-5-2019, β) 121647/4033/31-5-2019 και
γ) 122466/4056/31-5-2019 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί απευθείας
ανάθεσης προμήθειας και παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της συνάντησης εργασίας
υλοποίησης του έργου με τίτλο: “OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage
environmental risks - Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση
περιβαλλοντικών κινδύνων» και ακρωνύμιο «OPERANDUM», που διεξήχθη στις 4 έως 6 Ιουνίου
2019 στους Δελφούς (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του 4ου πρακτικού
της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση
αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τo “Πρόγραμμα
Περισυλλογής και Διαχείρισης ή και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων
τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και
Π.Ε. Φωκίδας)”, προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης της
εφαρμογής λογισμικού SEPA που χρησιμοποιείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε.
Φθιώτιδας), προϋπολογισμού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για το
προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 9.000,00€ με ΦΠΑ, για ένα
έτος (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παρεχόμενης Υπηρεσίας «Ψηφιακές
Παραγωγές για τις ανάγκες του Κέντρου Ιστορίας & Πολιτισμού Ευρυτανίας» (Π.Ε. Ευρυτανίας)
.
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών» (Π.Ε. Εύβοιας) .
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Ε. Εύβοιας) .
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019 (Π.Ε. Φωκίδας) .
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της
Π.Ε.Ευρυτανίας (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες αμοιβής προσωπικού και ασφαλιστικών
εισφορών, οικονομικού έτους 2019 (Π. Ε. Ευρυτανίας) .
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας (Π. Ε. Ευρυτανίας) .
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες και παροχή υπηρεσιών έτους 2019 (ΠΕ Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων)
(Π.Ε. Φθιώτιδας).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση τηςυπ’αριθμ. οικ.123858/1835/3-6-2019, απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε.Φωκίδας περί ανάθεσης μεταφοράς μαθητών κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των
Πανελλαδικών εξετάσεων 2019 (Π.Ε. Φωκίδας).
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. oικ. 121267 _3294/31-5-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις σχολ. Έτους 2018-2019 (Π.Ε. Βοιωτίας).
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση: α) πρακτικού επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης μεταφοράς Μαθητών της Β/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας κατά τη
διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων 2019 και β) κατακύρωση του αποτελέσματος (Π.Ε.
Βοιωτίας) .
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση του 2ου πρακτικού συνεδρίασης (05-06-2019) της Επιτροπής διενέργειας
του Επαναληπτικού διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 36o: ’Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Π.Ε. Εύβοιας) .
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 37ο: Κατάρτιση- επεξεργασία- προέλεγχος του ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους
2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
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ΘΕΜΑ 38o: Παραχώρηση χώρου στην Εταιρεία Φωκικών Μελετών (Π.Ε. Φωκίδας).
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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