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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25- 09- 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 213654/1943
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
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 30/26-08-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 52/2019 Πράξης του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σχετικά με το έργο: «Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε.
Ευβοίας για το έτος 2019».

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα 30ο Τριμελές) [σχετικά με την αίτηση
αναστολής/προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της Αποκεντρωμένης δημόσιας
υπηρεσίας με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)]

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας λειτουργίας σχολών Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής
Ικανότητας) στην εταιρεία με την επωνυμία «Αρβανίτης Μ.ΙΚΕ» και στον Θεοφάνη Κοτορλό] .

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)]
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ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Συμβούλιο της Επικρατείας (Τμήμα Ε’) [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «SUNLIGHT RECYCLING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «SUNLIGHT RECYCLING Α.Ε.»]

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 184758/608/21-08-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων, (Βροχοπτώσεις από 15/08/2019), (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 636/189997/24-08-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (Αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς από 24/08/2019), (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 41.729,72 € με ΦΠΑ 24%,
για έκτακτες ανάγκες (καθαρισμοί και διάνοιξη ρεμάτων, κοπή δέντρων & καθαρισμοί οδών από
κατολισθήσεις και πλημμύρες), αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 01-04-2019 έως 30-04-2019
σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 549/193286/29-08-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων (Πυρκαγιά 28/08/2019 Δελφοί - Φωκίδας), (Π.Ε.Φωκίδας) .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α) της δαπάνης, β) της δημοπράτησης, γ) της περίληψης διακήρυξης, της
διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση
ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών και σήμανσης στις εθνικές οδούς», προϋπολογισμού
3.500.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) της δαπάνης, β) της δημοπράτησης,γ) της περίληψης διακήρυξης, της
διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου:<<Αποκατάσταση κατολισθητικών
φαινομένων επί της Εθνικής Οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου>>, προϋπολογισμού 302.439,02 €
με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου
“Αποκατάσταση αναχωμάτων - συρματοκιβωτίων στο Ρέμα ΚΟΡΑΔΙΛΑΣ Τ.Κ. Πλατύστομου,
Δήμου Μακρακώμης”, προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α. (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης : «Γεωτεχνικές εργασίες -
έρευνες για τη μελέτη του έργου : Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου , Δάφνη - όρια Νομού
Φωκίδας » της συμφωνίας πλαίσιο της μελέτης: «Γεωτεχνικές εργασίες – Έρευνες των μελετών
της ΣΑΜ 540», ποσό 3ης επί μέρους σύμβασης 10.788,59 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας (Οριακή Προθεσμία) του έργου:
''Επέκταση λιμένα Γλύφας'', προϋπολογισμού 2.000.000,00 €, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 4ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου
Π.Ε. Ευρυτανίας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού 430.000,00 €, (Π.Ε.
Ευρυτανίας) .
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Προστασία πρανών ΕΟΔ
Καρπενησίου - Προυσού (Β Φάση)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού
700.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας -
αποκατάσταση βλαβών - Τεχνικά οδικού δικτύου Λημέρι - Γρανίτσα» και κατακύρωση της
σύμβασης, προϋπολογισμού 62.323,29 € με Φ.Π.Α, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Διαγράμμιση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου 2019» και κατακύρωση της σύμβασης, προϋπολογισμού 68.018,12
€ με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν.
Μεταμορφώσεως Σωτήρος», προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού
ηλεκτροφωτισμού στο σύνολό του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Ευρυτανίας»,
προϋπολογισμού 74.200,00 € με ΦΠΑ .

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Εγκατάσταση μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας παλαιού κτιρίου Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 18.500,00 € με ΦΠΑ και αναθεώρηση .

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αγορά
COMPACT Υποσταθμού και έργα τοποθέτησης», προϋπολογισμού 98.000,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε.
Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Συμπληρωματικά έργα
αποκατάστασης συρματοκιβωτίων και αναχωμάτων στον Πλείστο Ποταμό», προϋπολογισμού
60.000,00 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της δημοπράτησης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της
δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Ψαχνών», προϋπολογισμού 20.000,00 € με
Φ.Π.Α., (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση αποτελέσματος -(Πρακτικά Νο1, Νο1α)- της δημοπρασίας του έργου:
«Ανάπλαση δυο παλαιών βρυσών περιοχής Ζαράκων και των οδών πρόσβασης σε αυτές»,
προϋπολογισμού 74.400,00 €, (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή έργων άμεσης
αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου ποταμού Λήλαντα Ν. Εύβοιας» και
ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη, προϋπολογισμού 2.560.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 29οο: Έγκριση αποτελέσματος - (Πρακτικό ι) - διαπραγμάτευσης της “Μελέτης ενίσχυσις
θεμελίωσης γέφυρας ποταμού Ξηριά επί της Ε.Ο. 77 Χαλκίδας - Ιστιαίας”, προϋπολογισμού
40.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με τα Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς υποψηφίων αναδόχων του «Συνοπτικού διαγωνισμού για
την υλοποίηση του υποέργου προμήθεια Άλατος αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού
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οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019», προϋπολογισμού 67.675,70 € με Φ.Π.Α.,
(Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του «Ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες
θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 168.852,00 € με ΦΠΑ .

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του 4ου πρακτικού και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου
διαγωνισμού για την “Προμήθεια εκατό (100) υπολογιστών και οθονών για τη Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδος” , προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α, .

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση του 3ου πρακτικού του ηλεκτρονικού, διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες 1) των υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας και 2) των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού
616.912,40€ με ΦΠΑ για 24 μήνες και κατακύρωση του αποτελέσματος .

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια λεπίδων και αλατιέρων”, προϋπολογισμού
59.768,00€ με Φ.Π.Α., (ΠΕ Φθιώτιδας) .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού 1Α της επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης ανάδοχων του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων
έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα»,
προϋπολογισμού 27.500,00€ με ΦΠΑ για τα άγονα τμήματα 4,6,7,14,15,17 και 24, (Π.Ε.
Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 5 & 6 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και
οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα» και κατακύρωση του
αποτελέσματος για το Τμήμα 3, προϋπολογισμού 194.500,00€ με ΦΠΑ., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρόσληψης Ορκωτού Ελεγκτή στα πλαίσια του προγράμματος
«Conservation of Priority Forests and Forest Openings in “Ethnikos Drymos Oitis” and “Oros
Kallidromo” of Sterea Ellada» ή «Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας
στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας».

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία .

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019» -
χρήση 2019, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019 και ανακλήσεις δεσμεύσεων πίστωσης», (Π.Ε. Φωκίδας) .
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων της ΠΕ
Φωκίδας Δ΄ τριμήνου 2019 .

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση α) κήρυξης ανάδοχου Τόγια Ι. ως έκπτωτου και β) κήρυξης δρομολογίου με
κωδ. 982 ως άγονου (διαπραγμάτευση 18ης/12/2017 για μεταφορά μαθητών χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευβοίας, σχολικών ετών 2017-2020) .

ΘΕΜΑ 43ο: Τροποποίηση – Επανακοστολόγηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Εύβοιας με κωδ. 864 της ηλεκτρονική διαπραγμάτευση στις 23/11/2018 για τα σχολικά έτη 2018-
2019 και 2019-2020, (Π.Ε. Ευβοίας) .

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 199628/5923/06-09-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδος περί ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων της ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης στις 23/11/2018 από τους προσωρινούς αναδόχους σύμφωνα με την παρ.1
του άρθρου 15 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/31.08.2019), (Π.Ε. Ευβοίας) .

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 201225/3818/9-9-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στ. Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, με θέμα: «Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων στους προσωρινούς
αναδόχους του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου «Μεταφορά μαθητών
δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-2020,
2020-2021 & 2021-2022» (αριθμ. Πρωτ. 99322/1510/6-5-2019 Διακήρυξη) μέχρι την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το
αργότερο μέχρι 30-6-2020 σύμφωνα με το άρθρο 15, του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139/31-8-2019).

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 206428/3880/16-9-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Στ.
Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, περί:
1) Ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων του έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, Σχολ. Ετών: 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 των
άγονων δρομολογίων της υπ΄αριθμ. 99322/1510/6-5-2019 διακήρυξης καθώς και των νέων
δρομολογίων που προέκυψαν» .
2)Τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 30-1678/26-8-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας ως προς τα δρομολόγια 2.46 & 3.3.
3)Τροποποίησης των δρομολογίων 2.42 & 2.43 της υπ΄αριθμ. 99322/1510/6-5-2019
Διακήρυξης .

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 206456/3882/16-9-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Στ.
Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, περί:
1) Έγκρισης του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης των διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας, που θα προκύψουν κατά τα
Σχολ.Έτη 2019-2020 & 2020-2021 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό του έργου: «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, Σχολ. Ετών 2019-2020,
2020-2021 και 2021-2022» .
2) Αποδοχής προσφοράς .
3) Τμηματικής επανάληψης του διαγωνισμού .
4) Ανάδειξης προσωρινού μειοδότη ανά τμήμα/δρομολόγιο .

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 209465/3927/19-9-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, κ. Φάνη X. Σπανού, περί παράτασης εκτέλεσης συμβάσεων
μαθητικών δρομολογίων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2019 μέχρι τις 30-6-2020, (Π.Ε.
Ευρυτανίας) .
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ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση των υπ’αριθμ. 198517/6140/5-9-2019 και 209108/6343/18-9-2019
αποφάσεων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης παράτασης συμβάσεων,
τροποποιήσεων/καταργήσεων/συγχωνεύσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση του από 23-09-2019 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνιστικής
διαδικασίας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 120 (εκατόν είκοσι) ΝΕΩΝ και
ΑΓΟΝΩΝ δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδωνΒ΄/θμιας και Α΄/θμιας Εκπ/σης
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευβοίας, σχολικών ετών 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού
1.378.040,06 € (CPV60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), Π.Ε.
Ευβοίας .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση της 5ης Τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 της Π.Σ.Ε .

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

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες για ενέργεια:
α) Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1. Καλαντζή Αικατερίνη
2. Αποστολόπουλος Κων/νος
3. Σανιδάς Χαράλαμπος
4. Δούρος Χρήστος
5. Σιαλμάς Βασίλειος
6. Αναγνωστάκης Δημήτριος
7. Μπατζελή Κατερίνα
8. Χρονάς Αναστάσιος
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας)

β) Αντιπεριφερειάρχες μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. Βουρδάνος Δημήτριος
2. Τασιός Αριστείδης

γ) Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ.
(με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
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 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


