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             ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην  24η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου 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.  23/26-06-2019 πρακτικού  συνεδρίασης της  Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2o: 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 3o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 395/19866/28-01-2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.  Βοιωτίας  περί  διάθεσης πόρων  και  μέσων  για  την  αντιμετώπιση
εκτάκτων  αναγκών  (καθαρισμός τάφρων  του  επαρχιακού  οδικού  δικτύου  στην  περιοχή
Δερβενοχωρίων του Ν. Βοιωτίας από 28-01-2019). 

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ΄αριθμ.  379/123366/10-06-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.  Ευρυτανίας περί  διάθεσης πόρων και  μέσων για  την  αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις από 6/06/2019).

ΘΕΜΑ 5o: 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 6o: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  απολογιστικά  δαπανών  από  τον
Προϋπολογισμό  Δημοσίων  Επενδύσεων, για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, το έτος 2019.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ   - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση των όρων διακήρυξης  του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση
οδικής  ασφάλειας  –  αποκατάσταση  βλαβών  –  τεχνικά  οδικού  δικτύου  Λημέρι  -  Γρανίτσα»,
προϋπολογισμού 62.323,29 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση  της  διακήρυξης  και  των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου:  «Αγροτική  οδοποιία  Κωπαΐδας»,  προϋπολογισμού  1.100.000,00  €  με  ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση  της  διακήρυξης  και  των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης της
μελέτης: «Μελέτη αναδασμού Θούριου Π.Ε. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 196.494,91 €
με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 10o: Επανάληψη  της  κρίσης  της Οικονομικής  Επιτροπής  Π.Σ.Ε. σχετικά  με  την
κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του  έργου: «Αποπεράτωση όψεων Διοικητηρίου
Λιβαδειάς», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, μετά την 456/2019 Πράξη
του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση  των  όρων  δημοπράτησης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  του  έργου:
«Συμπληρωματικά  έργα  αποκατάστασης  συρματοκιβωτίων  και  αναχωμάτων στον  Πλείστο
ποταμό», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση  των όρων  δημοπράτησης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  του  έργου:
«Εγκατάσταση  μέσων  ενεργητικής  πυροπροστασίας  παλαιού  κτιρίου  Π.Ε. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 18.500,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση των όρων  ηλεκτρονικής δημοπράτησης του  υποέργου:  «Αποκατάσταση
ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στις επαρχιακές οδούς Νο5 Στρώμη
-Λευκαδίτι - Λιδωρίκι, Νο 8 φράγμα Αρτοτίνα, Ν-11 Στίλια - Περιθιώτισσα - Παλαιοξάρι - Τείχιο &
Ν-13 Κροκύλειο Αλποχώρι», προϋπολογισμού 2.600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας». 

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση των όρων  ηλεκτρονικής δημοπράτησης του  υποέργου:  «Συντήρηση και
συμπλήρωση  οδικού  ηλεκτροφωτισμού  στο  οδικό  δίκτυο  Νομού  Φωκίδας  (β΄  φάση)»,
προϋπολογισμού  460.000,00  €  με  ΦΠΑ,  του  έργου:  «Συντήρηση  και  συμπλήρωση  οδικού
ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των νομών Φθιώτιδας - Φωκίδας - Ευρυτανίας». 

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση  των  όρων  ηλεκτρονικής  δημοπράτησης  του  έργου:  «Αγορά  compact
υποσταθμού και έργα τοποθέτησης», προϋπολογισμού 98.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση  πρακτικού  ΙΙ  και  νέα  κατακύρωση  της  ηλεκτρονικής  δημοπρασίας  του
έργου: «Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνα», προϋπολογισμού 800.000,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, μετά από διάλυση της αρχικής εργολαβίας.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση 3ου πρακτικού και ανάδειξη  νέου προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας  του  έργου:  «Ανακατασκευή  -  εκσυγχρονισμός  κτιριακών  εγκαταστάσεων  και
περιβάλλοντος  χώρου  Χ.Κ.  Καρπενησίου»,  προϋπολογισμού  2.750.000,00  €  με  ΦΠΑ,  Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Ολοκλήρωση  ασφαλτόστρωσης  οδικού  δικτύου  Αγία  Βλαχέρνα - Όρια  Νομού»,
προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού
της  μελέτης  με  τίτλο:  «Μελέτη  αποκατάστασης  τέμπλου  βυζαντινών  ναών  Άτταλης»,
προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση  πρακτικού και  ανάδειξη  προσωρινού  μειοδότη  της  ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι - Αταλάντη», προϋπολογισμού 220.000,00
€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις
συντήρησης και εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας, αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε. (έτους 2017)», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Γέφυρα Κωσταλεξίου
Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με ΦΠΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση  απευθείας  ανάθεσης  δαπάνης  για  την  «Προμήθεια  ψυχρής  ασφάλτου
2019», Π.Ε. Ευρυτανίας. 

ΘΕΜΑ 24o: Μερική  διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  1218/19-06-2019  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. αναφορικά με τον ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και
μεταφορά  άλατος  για  την  συντήρηση  του  εθνικού  και  επαρχιακού  οδικού  δικτύου  της  Π.Ε.
Φθιώτιδας, για την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019-2020».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για
την καλλιέργεια βαμβακιού και τομάτας στην περιοχή Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 180.000,00
€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας. 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής  προμηθειών και  παροχής  υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής  προμηθειών και  παροχής  υπηρεσιών για την
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση:  α) πρωτοκόλλων  παραλαβής  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και
Παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της
Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού
και β) περικοπής  των  τιμολογίων της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 30ο: Μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1079/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε.  περί  έγκρισης  των  υπ’ αριθμ.  1,  2  &  3  πρακτικών της  επιτροπής  του  ηλεκτρονικού,
ανοικτού,  δημόσιου διαγωνισμού  για  τη  «Συντήρηση  &  επισκευή  μηχανημάτων  έργων  -
φορτηγών  και  οχημάτων  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην  Φθιώτιδα»,  συνολικού
προϋπολογισμού 194.500,00 € με ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για το έργο:  “Σχεδιασμός και
κατασκευή  Τουριστικού  Portal”, στα  πλαίσια  του  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ  32o: Τμηματική  αποδέσμευση  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  του  έργου:
“Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής
αρμοδιότητας  Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020”, της
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.

ΘΕΜΑ  33o: Τμηματική  αποδέσμευση  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  του έργου:
“Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής
αρμοδιότητας  Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020”, του
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΕΠ. ΘΗΒΩΝ.

ΘΕΜΑ  34o: Τμηματική  αποδέσμευση  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  του  έργου:
“Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής
αρμοδιότητας  Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020”, του
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΕΠ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής δαπανών  από  τον  Τακτικό
Προϋπολογισμό και  τον  Προϋπολογισμό Δημοσίων  Επενδύσεων  της  Π.Ε.  Ευρυτανίας,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, επισκευές, αμοιβές και δημοσιεύσεις.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ανάθεσης δαπάνης προμηθειών για την Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α)  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης από  τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και
β) ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Φωκίδας. 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης από  τον Τακτικό
Προϋπολογισμό,  οικονομικού έτους 2019,  για  μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων της  Π.Ε.
Φωκίδας το γ΄ τρίμηνο του 2019.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  έργα  -  μελέτες  -  προμήθειες  του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση  απευθείας  ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την  Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση α)  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης από  τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών και β)
ανάκλησης δέσμευσης, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση  δαπανών  και  δέσμευση  πίστωσης από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 44ο: Μερική  ανάκληση  της  υπ΄αριθμ.  812/8-04-2019  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για
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την Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης  και  δέσμευσης  πίστωσης  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και  διάθεση  πίστωσης για  την πληρωμή έργων,  μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης από  τον Τακτικό
Προϋπολογισμό,  οικονομικού έτους 2019,  για  προμήθειες,  συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

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:
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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 10o: Επανάληψη της κρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση όψεων Διοικητηρίου Λιβαδειάς», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, μετά την 456/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
	ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση των όρων δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης συρματοκιβωτίων και αναχωμάτων στον Πλείστο ποταμό», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

