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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς την ομάδα μαθητικών δρομολογίων)

28-04-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 23 - 04 - 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.)73949/568
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
: Ελένη Παναγιώτου
: 22313-54707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε, να συμμετάσχετε στην 14η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, με τα
ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 13/14-04-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση γηπέδου Καλοχωρίου-
Παντειχίου» προϋπολογισμού 90.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 3ο:΄Εγκριση α)δημοπράτησης και β)τευχών δημοπράτησης του έργου:«Αποπεράτωση
του έργου : “Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας ΤΜ. από ΧΘ. 8+120 έως ΧΘ.
11+627,25 - Αποκατάσταση κατολίσθησης”», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης οδού
Πρόδρομος – Ζάλτσα», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής 1.146.951,61 € χωρίς ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου:
«Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαϊδας αρδευτικής περιόδου έτους
2020» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του πρακτικού ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση των Ισόπεδων Σιδηροδρομικών Διαβάσεων σε θέσεις που
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συναντούν το Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο»,προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Παρεμβάσεις για την βελτίωση
οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα - Προσκυνάς»,
προϋπολογισμού 2.000.000,00 €.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευση 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.Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός
Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071)
Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 10ο: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 11ο:Α) «Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020».
Β)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών κ.λ.π. έτους 2020».Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 12ο:Α)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 Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας», της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την "Μίσθωση μηχανημάτων
έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά
όρια του Δήμου Καρπενησίου", προϋπολογισμού 73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
β) Έγκριση των όρων της συνημμένης Διακήρυξης,Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την "Μίσθωση μηχανημάτων
έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά
όρια του Δήμου Αγράφων", προϋπολογισμού 73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
β) Έγκριση των όρων της συνημμένης Διακήρυξης,Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή
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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.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

*ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 18ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1203/19-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί τροποποίησης - διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, και συγκεκριμένα του δρομολογίου με κωδικό 575 «Ερέτρια-Πλακάκια-
Κρεμμάλα-Αμυγδαλίτσα (ολοήμερο)».

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 , συνολικού προϋπολογισμού
7.558.624,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω
Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και β) των όρων της σχετικής
διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση:α) Διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών επισκευή και τοποθέτηση 2020», συνολικού
προϋπολογισμού 31.060,00 € και β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά
μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευβοίας, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού και του
ΚΕΣΥ»,προϋπολογισμού 34.720,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για
την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών των μηχανημάτων έργων και φορτηγών για τις
ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας περιόδου 2020-2022», συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες A &
B τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
έτους 2020 στην Π.Ε. Βοιωτίας», β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 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.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 25ο: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 «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων
αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 26ο: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 «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων
αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 27ο:Συγκρότηση Επιτροπής του Ν. 4412/2016 για την παρακολούθηση και παραλαβή
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς και
καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς χρήση/ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και κενών
συσκευασιών των αποθηκών δακοκτονίας της Π.Ε. Εύβοιας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 28ο:Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. Φ.007.65756/276/04-04-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων και για τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος, οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 04-04-2020 έως 10-04-2020, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. Φ.007.63307/259/26-03-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για συμμετοχή
ιδιωτικών μηχανημάτων στην αντιμετώπιση διασποράς λαδιού στο οδικό δίκτυο , οδών
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από 26-03-2020 έως 27-03-2020 στην ευρύτερη περιοχή του
Νομού Βοιωτίας (θέση Καμάρι) (εξ αναβολής)

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 66646/174/12-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (χιονοπτώσεις-βροχοπτώσεις από 04/04/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 71812/194/14-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (εκδήλωση πυρκαγιάς στις 14/04/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.66754/214/04-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις- παγετός το χρονικό διάστημα 4-5-6-7/04/2020),Π.Ε. Φωκίδας.

*ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021,
2021-2022, 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 30%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από
οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό
έκπτωσης σε ευρώ (€)] και β) έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης.
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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. Μαρία Αναγνώστου
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


