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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 - 11 - 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 257195/2229
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
: Αναστασία Μίλη
: 22313-54706, 707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 37η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 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. 36/12-11-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 793/238334/23-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (δασική πυρκαγιά από 23-10-2019).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Σήμανση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας
για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών
και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμων Χαλκιδέων & Διρφύων – Μεσσαπίων»,
προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών
και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμων Ερέτριας, Κύμης - Αλιβερίου &
Καρύστου», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο.
Ψαχνά – Προκόπι (γ’ φάση)», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής
Δίρφυς για το έτος 2020», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 1ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77 περιοχής δήμου Mαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας
(τμήμα Παγώντας – Προκόπι – Μαντούδι – Κήρινθος)», προϋπολογισμού 3.200.000,00 € με
ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας,
στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα
έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 2ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 22 (τμήμα Προκόπι – Δαφνούσα – Καλύβια -
Σπαθάρι - Μετόχι - Κήρινθος)», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 3ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 21 (τμήμα Προκόπι – Πήλι), 22 (τμήμα
Κήρινθος – Ζωοδόχος Πηγή – Φαράκλα) & 23 (Μαντούδι - Κυμάσι)», προϋπολογισμού
1.080.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας &
δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 4ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25 (τμήμα Ροβιές - Ιστιαία - Κανατάδικα),
26 (τμήμα Μονοκαρυά - Κρυονερίτης) & 27 (τμήμα Καστανιώτισσα - Γαλατσάδες),
προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των
υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.
Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-
10-2018».

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 5ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 28 (τμήμα Λ. Αιδηψού – Ήλια - Ροβιές) & 29
(τμήμα Αιδηψός - Γιάλτρα), προϋπολογισμού 1.160.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 6ου υποέργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77 περιοχής δήμου Ιστιαίας (τμήμα Βασιλικά –
Ελληνικά – Ιστιαία - Λ. Αιδηψού)», προϋπολογισμού 1.400.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 7ου υποέργου:
«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Ξηριά &
των παραποτάμων αυτού», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 8ου υποέργου:
«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμών Κηρέα,
Βούδουρου & των παραποτάμων αυτών», προϋπολογισμού 2.150.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου
με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του
δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά
φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 9ου υποέργου:
«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Νηλέα
& των παραποτάμων αυτού», προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 10ου
υποέργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων
ποταμών Γερανία, Σηπιάδας & των παραποτάμων αυτών», προϋπολογισμού 980.000,00 € με
ΦΠΑ,«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του
δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά
φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Κατασκευή έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου ποταμού
Λήλαντα Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 2.560.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Ανάπλαση δυο παλαιών βρυσών περιοχής Ζαράκων και των οδών πρόσβασης σε
αυτές», προϋπολογισμού 74.400,00 €, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση διάλυσης της σύμβασης και οριστική διακοπή των εργασιών του έργου:
«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού»,
προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας και τοποθέτησή της στα
κατασκευασμένα βάθρα στον Σπερχειό ποταμό, στο Καστρί Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
500.000,00 €.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού
410.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας Β’ Φάση»,
προϋπολογισμού 460.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, το έτος 2019», β) της υπ' αριθμ.
22/2019 μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Προστασία πρανών ΕΟΔ Καρπενησίου - Προυσού (Β Φάση)», προϋπολογισμού 700.000,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος»,
συνολικού προϋπολογισμού 94.216,44 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για
την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών, το έτος 2019»,
προϋπολογισμού 74.356,60 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού
του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας, το έτος 2019, από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης και μέχρι 31/12/2019», προϋπολογισμού 67.675,70 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 2Α και κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για τα
άγονα τμήματα του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση &
επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Φθιώτιδα», προϋπολογισμού 27.500,00€ με ΦΠΑ.

ΔΩΡΕΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Δωρεά εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Π.Ε. Φωκίδας σε
σχολικά συγκροτήματα της ορεινής Δωρίδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποίηση – διόρθωση του δρομολογίου με κωδικό 58 για την μεταφορά
μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2019 - 2020.

ΘΕΜΑ 32ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1799/15-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2019 - 2020.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. οικ. 7265/4-11-2019 (ΑΔΑ ΩN967ΛΗ-ΟΩΤ) απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 34ο: Παράταση εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Ευρυτανίας, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2019, μέχρι τις 30-06-2020, σύμφωνα με το
άρθρο 15 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139/31-8-2019).

ΘΕΜΑ 35ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 50/10-09-2019 σύμβασης μεταφοράς μαθητών,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, ως προς τον συνοδό του δρομολογίου 1.1.

ΘΕΜΑ 36ο: Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2019-
20.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 37ο: Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και
τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), που αφορούν αμοιβή υπηρεσιών
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απεντόμωσης, προμήθειες, υπηρεσίες φύλαξης και αμοιβές για δαπάνες αναδασώσεων,
οικονομικού έτους 2019, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 38ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
που αφορά δαπάνη συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 39ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 40ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 41ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της 7ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2019, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση α) του Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον
Προϋπολογισμό έτους 2020 και β) του Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 44ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, το έτος
2019».

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 45ο: Αναπροσαρμογή του μηνιαίου μισθώματος του κτιρίου «Πρώην Στρατηγείο
ΜΕΡΥΠ», επί της Λ. Καλυβίων 2, δυνάμει της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας» (ΤΕΘΑ), και της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση α) της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών
συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς και καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς
χρήση/ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και κενών συσκευασιών, των αποθηκών δακοκτονίας
της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 54.444,73 € με ΦΠΑ. CPV: 90523000-9 (Υπηρεσίες
διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος) και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων για τις
δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων, έτους 2019», προϋπολογισμού 781.775,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φωκίδας (εξ΄αναβολής).
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ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση πρακτικού 6 της επιτροπής διαγωνισμού περί εξέτασης του αιτήματος
παράτασης της σύμβασης της εταιρείας “Τσάμης Δ. - Μαντές Κ. Ο.Ε.” για την Παροχή
Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου: «TOUREST - TOURISM WATER
MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE ADRION COASTAL AREAS” - Τμήμα 1 [Τεχνική
Υποστήριξη για την συλλογή πληροφοριών - οργάνωση συνεισφορών και προώθηση του
ψηφιακού εργαλείου παρακολούθησης/αξιολόγησης του σχεδίου ADRIATIC - IONIAN
PROGRAMME INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020 – “TOUREST”].

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


