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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 - 10 - 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 227079/2044
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
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2019,
ημέρα Τρίτη 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: Έγκριση του αριθμ. 32/8-10-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά
με τη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού με τον Θεόδωρο Μελετίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ερωτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ερωτήματος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 5ο: 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», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 55673/141/12-03-2019 (ΑΔΑ:
ΨΔΖΜ7ΛΗ-ΓΤΟ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί λήψης πόρων και μέσων
για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω βροχοπτώσεων στο Νομό Εύβοιας

ΘΕΜΑ 6ο: 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», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 104993/259/13-05-2019 (ΑΔΑ:
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ΩΒΜ27ΛΗ-ΞΝ1) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί λήψης πόρων και μέσων
για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω βροχοπτώσεων στο Νομό Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 7ο: 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, τα έτη
2018-2019).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 222310/1019/4-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 4/10/2019).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 195107/562/2-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Φωκίδας (πυρκαγιά 1/09/2019, Μαγούλα - Κλήμα, Δ. Δωρίδας).

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 223799/5115/7-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (πτώσεις βράχων επί του οδοστρώματος του επαρχιακού και εθνικού δικτύου
Νομού Φωκίδας).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτικό διαγωνισμό, του έργου με τίτλο:
«Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πολιτικών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτικό διαγωνισμό, του έργου με τίτλο: «Επισκευή
και συντήρηση κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου
περιοχής κεντρικής και νότιας Εύβοιας για τα έτη 2019-2020», προϋπολογισμού 920.743,13 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου
κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με ΦΠΑ,
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Εύβοιας (συνέχιση)»,
προϋπολογισμού 1.201.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας,

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙβ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ταύρου Ωρεών και αντικατάσταση στεγάστρου», Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 17ο: α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1066/22-05-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε., σύμφωνα με το διατακτικό της αριθμ. 764/2019 (σε ορθή επανάληψη)
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα «ΜΕΤΕ
ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και β) έγκριση του διορθωμένου
πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση
εκπόνησης της «Μελέτης ενίσχυσης γέφυρας στη θέση “Τουμπρί Ζεμένου” της Ε.Ο. Λιβαδειάς -
Δελφών», προϋπολογισμού 184.403,34 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
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δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού Μεγάλο Χωριό - Λακκώματα - Καλλιακούδα (Α’
Φάση)», προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Νομού
Φωκίδας Β’ Φάση», προϋπολογισμού 460.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων &
σήμανσης στις επαρχιακές οδούς, Νο 5 Στρώμη - Λευκαδίτι - Λιδωρίκι, Νο 8 Φράγμα Αρτοτίνα,
Νο 11 Στίλια Περιθιώτισσα Παλαιοξάρι Τείχιο & Νο 13 Κροκύλειο Αλποχώρι», προϋπολογισμού
2.600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου:
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 200.000,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών
διαγράμμισης οδών, το έτος 2019, για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας», με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2019, προϋπολογισμού 74.356,60 € με ΦΠΑ και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων και στηθαίων ασφαλείας οδών»,
συνολικού προϋπολογισμού 33.999,99 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) επαναδημοπράτησης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών,
έτους 2019», προϋπολογισμού 80.463,60 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων
για τις δράσεις πρόληψης πλημμυρών, έτους 2019», προϋπολογισμού 74.313,20 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών
& δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 255.000,00 € με ΦΠΑ, του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην “Έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019”, που θα
πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan expo, στην Αθήνα.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
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ΘΕΜΑ 28ο: Διόρθωση των υπ΄αριθμ. 283/4-02-2019 και 300/11-02-2019 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 29ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1555/7-08-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. σχετικά με την κατακύρωση των δεύτερων μειοδοτών της διαγωνιστικής διαδικασίας με
διαπραγμάτευση στις 18 Δεκεμβρίου 2017, για την «Μεταφορά μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας, τα
σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020».

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 31ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών, έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 32ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου
στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της 6ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, έτους 2019, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 34ο: Συγκρότηση επιτροπής του Ν. 4412/2016, για την παρακολούθηση και παραλαβή
της σύμβασης περί προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΔΩΡΕΑ

ΘΕΜΑ 35ο: Δωρεά εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε σχολεία, φορείς και
συλλόγους της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης για την αγορά οικοπέδου, για την εγκατάσταση του
μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας.
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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

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες για ενέργεια:
α) Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
- κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους:
1. Αικατερίνη Καλαντζή
2. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο
3. Χαράλαμπο Σανιδά
4. Χρήστο Δούρο
5. Βασίλειο Σιαλμά
6. Δημήτριο Αναγνωστάκη
7. Κατερίνα Μπατζελή
8. Αναστάσιο Χρονά
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας)

- κ.κ Αντιπεριφερειάρχες:
1. Δημήτριο Βουρδάνο
2. Αριστείδη Τασιό
(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


