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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 17 - 02 - 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.)36233/245
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
: Ελένη Παναγιώτου
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.govgr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου
2020, ημέρα Πέμπτη 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 υπ΄ αριθμ. 6/11-02-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Α3) [σχετικά
με την Αίτηση Ακύρωσης του Αποστόλου Τσιάμη]

ΘΕΜΑ 3ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με
την Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ»]

ΘΕΜΑ 4ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Α3) [σχετικά
με την Αίτηση Ακύρωσης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»]

ΘΕΜΑ 5ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με
την Προσφυγή του Λεωνίδα Δουγέκου]

ΘΕΜΑ 6ο:Αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς διενέργεια δικαστικών ενεργειών, σχετικά με την
απαλλοτρίωση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δρόμου από Ν.Ε.Ο. – Μαρτίνο –
Λάρυμνα» στο Ν. Φθιώτιδας
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ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 29596/164/ 7 Φεβρουαρίου 2020 απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως αναπληρούμενου, περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
[Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της Διονυσίας Λάμπρου]

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας » υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα
έτη 2018-2019) αποχιονισμοί

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας » υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα
έτη 2018-2019) καθαρισμός κοίτης υδατορέματος

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 26752/72/05-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας για απευθείας ανάθεση εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της
Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»
Υποέργο 14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής
προστασίας για τα έτη 2018-2019) για αποχιονισμό και φόρτωση άλατος

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας»Υποέργο 14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019) για αποχιονισμό

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»Υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα
έτη 2018-2019) για αποχιονισμό και φόρτωση άλατος

ΘΕΜΑ 14ο:΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 28787/87/07-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας για διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών(χιονοπτώσεις-
παγετός),Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5819/255112/01-11-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων(καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων, καθαρισμός λαδιών από οδόστρωμα) από
01/11/2019 στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26471/101/04-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος, οδών
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από 05-02-2020 έως 08-02-2020, στην ευρύτερη περιοχή του
Νομού Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού διακοσίων έντεκα χιλιάδων
εξακοσίων τριάντα ευρώ και μηδέν λεπτών (211.630,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για
την πληρωμή εργασιών εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός και ρίψη άλατος) στην ευρύτερη
περιοχή του Νομού Βοιωτίας, αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από 11/12/2019 έως 31/12/2019
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ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26139/54/05-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων που προέκυψαν από χιονοπτώσεις - παγετός από 05/02/2020 Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» Υποέργο
14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για
τα έτη 2018-2019)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου
Πολιτικών», προϋπολογισμού 74.400,00€ Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων ρεμάτων και ποταμών Ν. Εύβοιας- Γ΄ Φάση» προϋπολογισμού 455.493,42€ με ΦΠΑ του
έργου «Συντήρηση –Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και
ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Εύβοιας»

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση Οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» υποέργο
«Συντήρηση αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών και σήμανσης στις εθνικές
οδούς», προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο « Προμήθεια άλατος 2019», της
Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης, προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ,

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2018» προϋπολογισμού
3.240.000,00€ με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση 1) της Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού και των λοιπών συμβατικών
τευχών του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαϊδας αρδευτικής
περιόδου 2020» Προϋπολογισμού 74.400,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
2)Ορισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την
ανάθεση του έργου του θέματος,Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση δημοπράτησης του 44ου Υποέργου με τίτλο: «Ενίσχυση θεμελίωσης και
επισκευή γέφυρας ποταμού Ξηριά επί της Ε.Ο. 77 Χαλκίδας-Ιστιαίας» στο πλαίσιο του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου
«Κατασκευή τεχνικών-κρασπεδορειθρών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 240.000,00 με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση
πτερυγοτοίχων γεφυρών μέσου ρου Βοιωτικού Κηφισσού»,έως 31-05-2020 προϋπολογισμού
100.000,00€ Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διασταύρωση
Μαρμαρίου-Μαρμάρι»έως 30-03-2020 Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
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οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017» έως 30-04-2020 Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης στο έργο “Αποκατάσταση
μονώσεων δωμάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΙ Στερεάς (ΦΑΣΗ Α)” έως 06-06-2020 ,
προϋπολογισμού 1.940.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης “ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ
- ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση συντήρησης – αποκατάστασης τεχνικών και λοιπών έργων και
καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Μακρακώμης
( Βιτωλιώτης, Φυσίνας, Αρχανιόρεμα) » προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση συντήρησης – αποκατάστασης τεχνικών και λοιπών έργων και
καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019 - 2020 περιοχής Δήμου Καμένων
Βούρλων ( Βοάγριος και Ρέματα εντός του Δήμου) »,προϋπολογισμού 74.000,00 € με
Φ.Π.Α., Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση συντήρησης – αποκατάστασης τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Δομοκού ( Ενιπέας, Κακάρα,
Βρυσιές ) , προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου :«Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής
Δήμου Αμφίκλειας– Ελάτειας (Ρέμα Παλαιοχωρίου και Κεραμιδίου) »προϋπολογισμού
74.000,00 € με Φ.Π.Α. Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου :«Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019– 2020 στο
Μπεκιόρεμα και Ξηριά Δήμου Λαμίας », προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής
Δήμου Στυλίδας ( Βελάς, Δρυστελόρεμα, Βλαχόκαμπος)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με
Φ.Π.Α.,Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου « Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019 - 2020 στην περιοχή
Κομποτάδων & Μεξιατών του Δήμου Λαμίας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση δημοπράτησηςτου έργου με τίτλο «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ψαχνά-
Πολιτικα-Νεροτριβια» προϋπολογισμός 910.000,00€ με ΦΠΑ Π.Ε. Εύβοιας

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης πληρωμής μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία για το
διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020, Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση δαπάνης της Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Έργα –
Άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε.
Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020
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Π.Ε.Εύβοιας

ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ.
(Ειδικός Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020
της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020 Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 45ο:A)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020».
B)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020».
Γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020, δεκτικών ΚΑΕ
01.073.0716/0717/0719/0721/0722.

ΘΕΜΑ 46ο:Έγκριση εξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.),Π.Ε.Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση α)«Εξειδίκευσης πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής»και β) Ορισμό υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020
δεκτικού ΚΑΕ0881, Π.Ε. Εύβοιας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 48ο:Διόρθωση χρηματικού καταλόγου πάγιων και αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού Πεδίου
2019, Π.Ε.Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και Αρδευτικού
Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015 ,2016, 2017 & 2018,Π.Ε.Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 50ο:Παράταση ημερομηνίας λήξης πληρωμής πάγιων και αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού
Πεδίου 2019,Π.Ε.Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 51ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 52ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης για τις “Υπηρεσίες Μεταφοράς ευπαθών
δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Π.Σ.Ε.”

ΘΕΜΑ 53ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της ΠΕ
Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 54ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την
Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε. Εύβοιας, με κριτήριο επιλογής την
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 67.392,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% (59.639,06€
χωρίς Φ.Π.Α) και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 55ο: Παραχώρηση χρήσης πλωτού οχήματος Π.Ε.Βοιωτίας
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ΘΕΜΑ 56ο:Δωρεά εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας σε σχολεία, φορείς και συλλόγους της Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 57ο:Έγκριση α) της διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών (Ψύξης - Θέρμανσης) για τις ανάγκες των κτιρίων
(πρώην Υ.Ε.Β/Π.Σ.Ε.) επι της οδού Παπαποστόλου” συνολικού προϋπολογισμού 26.150,00€ με
ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του
διαγωνισμού,Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια συμβατών και γνήσιων μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά
μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 26.000,00€ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού,Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 59ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης 2019 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προϋπολογισμού 59.768,00€ με ΦΠΑ,
Π.Ε. Ευρυτανίας

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση για 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

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 61ο:Συγκρότηση επιτροπών για την διαδικασία επισκευής, συντήρησης, και αγοράς
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα της Π.Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ 62ο:Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 της Π. Ε. Ευρυτανίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 της Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση συμπλήρωσης-τροποποίησης της αρ. 1987/2019 Απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που
αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Π.Σ.Ε

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 65ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας &
Εξωστρέφειας και για τη συμμετοχή του στην έκθεση FOODEXPO - OENOTELIA2020 (07-
09/03/2020) που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο AthensMetropolitan Expo, στα
Σπάτα.
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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

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


