
                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Λαμία, 4-07-2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ       Αριθμ. πρωτ.: (οικ.)150993/1511
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
: oikon  omiki  .  epitropi  @  pste  .  gov  .  gr

             ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην  25η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 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.  24/2-07-2019 πρακτικού  συνεδρίασης της  Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  των δαπανών  εκτέλεσης  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 - αποσυμφορητικές οδικές εργασίες), (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 3o:  Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 147113/629/1-07-2019 απόφασης του  Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας  περί  διάθεσης πόρων και μέσων πρόληψης δασικών πυρκαγιών (καθαρισμός
βλάστησης)  και  βελτίωσης  της  οδικής  ασφάλειας  στο  οδικό  δίκτυο  αρμοδιότητας  της Π.Ε.
Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση  της  υπ’ αριθμ.440/143348/26-06-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
που προέκυψαν από βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις, (Μίσθωση μηχανημάτων έργου  για  τον
καθαρισμό  του  οδικού  δικτύου  των  δημοτικών  ενοτήτων  Απεραντίων,  Βίνιανης,  Κτημενίων,
Ποταμιάς και Φουρνάς ), (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στο Ν. Βοιωτίας και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό τάφρων του επαρχιακού οδικού δικτύου
στην περιοχή Δερβενοχωρίων του Ν. Βοιωτίας από 28-01-2019, Yποέργο:  Έκτακτες ανάγκες
2019, (Π.Ε. Βοιωτίας) .
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 10-4-2019
δημοπρασίας  και  κατακύρωση  της  σύμβασης  του  έργου:  «Έργα  -  Άμεσες  παρεμβάσεις
αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  πολιτικής  προστασίας  για  τα  έτη  2018-2019»,
προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ. (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση του 2ου  Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Περίφραξη δημοτικού σχολείου Ελάτειας», προϋπολογισμού 52.000,00
€ με ΦΠΑ, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 11-4-2019
δημοπρασίας  και  κατακύρωση της  σύμβασης του  έργου:  «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού  στην
επαρχιακή οδό Λύχνος - Καστανιά», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση  παράτασης της  συμβατικής  προθεσμίας  του  έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου δυτικής Φθιώτιδας », συμβατικού ποσού 64.842,98 € χωρίς ΦΠΑ, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση  α) του  3ου πρακτικού  της επιτροπής  διαγωνισμού  του έργου: «Εργασίες
κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε.  Ευρυτανίας»  και ανάδειξη  νέου  προσωρινού αναδόχου, β)  έγκριση
επιστροφής παραβόλου  του  ποσού  των  1.734,00 €, προϋπολογισμός έργου  430.000,00 €  με
Φ.Π.Α,  (Π.Ε. Ευρυτανίας ) .

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση συνέχισης της δημοπρασίας του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας –  Λιβαδειάς –  Λαμίας», Υποέργο: «Υλοποίηση
παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα
Θήβα –  Λιβαδειά –  Όρια νομών Βοιωτίας -  Φθιώτιδας»,  Προϋπολογισμού 3.500.000 €,   (Π.Ε.
Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση: α) των όρων της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
στηθαίων και πινακίδων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς», β) της δαπάνης του έργου και των
λοιπών συμβατικών τευχών, προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση: α) των όρων της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
φθορών γεφυρών,  κάτω διελεύσεων και τεχνικών,  στο  εθνικό και  επαρχιακό δίκτυο Π.Ε.
Φωκίδας », β) της δαπάνης του έργου και των λοιπών συμβατικών τευχών, προϋπολογισμού
2.000.0000,00 €, (Π.Ε Φωκίδας)  . 

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας  του  έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Αγ.  Γεωργίου Λιχάδας  -Ν.Α.  Εύβοιας»,  (Π.Ε.
Εύβοιας) .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση  του από 18-06-2019 πρακτικού  συνεδρίασης, της  επιτροπής διενέργειας
του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια γραφικής ύλης για  την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας, Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και
του Κ.Ε.Σ.Υ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού  51.628,64 €  με  Φ.Π.Α 24%,
(Π.Ε. Εύβοιας) .
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ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση  του από 21-05-2019, πρακτικού  συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας
του συνοπτικού διαγωνισμού  για  την  υλοποίηση του  υποέργου:  «Προμήθεια  σάκων ψυχρής
Ασφάλτου για το έτος 2019 της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για
ένα έτος»,  (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 17o: α)  Έγκριση διενέργειας του  συνοπτικού  δημόσιου  διαγωνισμού «Δαπάνες
επισκευής, συντήρησης και  λειτουργίας μηχ.  εξοπλισμού και  μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης πολιτικής προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται
με  ίδια μέσα για  την  Π.Ε  Φωκίδας (Περίοδος 2017-2019)» - Υποέργο:  «Προμήθεια
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης έτους 2019", συνολικού ποσού 48.000,00  €  με ΦΠΑ
και β) έγκριση των όρων της διακήρυξης, (Π.Ε.Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του 1ο  πρακτικού της επιτροπής  διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού:
«Προμήθειας ηλεκτρονικών ειδών περιφερειακής ενότητας Φωκίδας»,  συνολικού  ποσού
39.999,99 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε.Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 19o: Εγκρίνει  τις  υπ’ αριθμ. οικ.149886/2280/3-7-2019  και  οικ.149894/2282/3-7-2019
αποφάσεις  του  Αντιπεριφερειάρχη  της  Π.Ε.Φωκίδας,  περί  προμήθειας  αναγκαίου  εκλογικού
υλικού, (Π.Ε.Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση  του από 28-06-2019 πρακτικού, της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού: «  Προμήθεια Γραφικής Ύλης- Φωτοαντιγραφικού χαρτιού -toner της
Π.Ε.Βοιωτίας» και κατακύρωση του διαγωνισμού,  (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 1 & 2 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού
δημόσιου  διαγωνισμού  για την “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για  τις
ανάγκες  της  ΠΕ  Φθιώτιδας”, συνολικού  προϋπολογισμού  100.000,00€  με  Φ.Π.Α.,  (Π.Ε.
Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση του 4ου πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού: «Συντήρηση & επισκευή
μηχανημάτων  έργων  -  φορτηγών  και  οχημάτων  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στην
Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 194.500,00 € με ΦΠΑ  & κατακύρωση αποτελέσματος,
(Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 148400/2830/2-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΥΒ7ΛΗ-ΝΔΩ) απόφασης
του  Περιφερειάρχη Στερεάς  Ελλάδας  περί  απευθείας  ανάθεσης  δαπάνης για  την  προμήθεια
γραφικής ύλης ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, (Π.Ε. Ευρυτανίας) . 

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την «Προμήθεια αλυσοπρίονων» για την
Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Ευρυτανίας . 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  προμηθειών και  παροχής  υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση  του  2ου Πρακτικού  της  επιτροπής του  διαγωνισμού  «Μίσθωσης
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2019
στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» και  κατακύρωση των διαφόρων τμημάτων της
σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση  δαπάνης  και  δέσμευσης  πίστωσης  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για  δαπάνες,  προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, (Π.Ε.
Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για  την  πληρωμή έργων,  μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), (Π.Ε. Εύβοιας).

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης  πίστωσης,  πληρωμής  δαπάνης  και  έκδοσης  χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), (Π.Ε. Φθιώτιδας).

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης “Προμήθειας σετ δειγματοληψίας εγκεφάλου βοοειδών
για τις ανάγκες του τμ. Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας”,  προϋπολογισμού έως 840,00€ με ΦΠΑ.,
(Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
(Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον  Τακτικό
Προϋπολογισμό  οικονομικού  έτους  2019  για  δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής δαπάνης από  τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για παροχή υπηρεσιών, (Π.Ε. Ευρυτανίας).

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση  δέσμευσης πίστωσης  και  πληρωμής  από τον  Προϋπολογισμό Δ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας για  δαπάνες προμηθειών, ειδών συντήρησης και  επισκευής εγκαταστάσεων,
οικονομικού έτους 2019, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον  Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2019, (Π.Ε. Φωκίδας). 

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση  απευθείας  ανάθεσης  δαπανών  υπηρεσιών και προμηθειών για την  (Π.Ε.
Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση  απευθείας  ανάθεσης  δαπανών  υπηρεσιών και προμηθειών  για την  (Π.Ε.
Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση  δέσμευσης πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον  Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους  2019, για  δαπάνες,  προμήθειες,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 42o: Διόρθωση  των  υπ΄ αριθμ.  2687/08-01-2018  και  749/2019  αποφάσεων  της
Οικονομικής Επιτροπής,  περί  ανάθεσης  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.  Ευβοίας
(ηλεκτρ. ανοιχτή διαπραγμάτευση στις 23-11-2018), ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος
προσωρινού αναδόχου, (Π.Ε. Εύβοιας) .
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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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