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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 07 - 05 - 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ)81081/621
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 16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαϊου 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. 15/05-05-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι-Αταλάντη»,
Προϋπολογισμού : 220.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωσίας και
ασφαλτόστρωση παράκαμψης Μοδίου»προϋπολογισμού 2.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση διενέργειας συνοπτικού, διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών
«Κοπή κλαδιών και χόρτων στο οδικό δίκτυο Βοιωτίας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»,
συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση α) της δημοπράτησης και κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση
βλαβών της Εθνικής οδού “Χαλκίδας-Ιστιαίας-Αιδήψου” στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας
Αρτεμισίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11-12-2019 που έπληξαν το Δήμο Ιστιαίας-
Αιδηψού Νομού Εύβοιας»προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ,
του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το
Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, β) της πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και
των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ) του ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό και δ)την εξουσιοδότηση για σύσταση
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Επιτροπής Διαγωνισμού/διενέργειας του εν λόγω έργου.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Αντιμετώπιση καταπτώσεων
κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο-διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος-Πλατάνα)μετά τα έντονα
καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-2019 & 7-1-2020 (Θεομηνίες «ΖΗΝΟΒΙΑ» & «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»)”
προϋπολογισμού 15.320.000,00€ με ΦΠΑ ,Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου:«Κατασκευή έργων διευθέτησης οριοθετημένου
τμήματος Σαρανταποτάμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων» , Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) του 2ου ΑΠΕ, β) της χρήσης των επί έλασσον δαπανών και γ) του 2ου
ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συνολική βελτίωση και ανάπλαση της παραλιακής δημοτικής οδού και της
εμπρόσθεν αυτής διαμορφωμένης ζώνης στον οικισμό Μαρμαρίου»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Οριοθέτηση χειμάρρων
Αντιπλημμυρικά Έργα Νότιας Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 10ο:Ανάκληση της αριθμ. 87/21-1-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά
με την ανάθεση ή μη του έργου: «Στεγανοποίηση & αποκατάσταση παροχετευτικότητας
καναλιού Υλίκης Κάστρου» προϋπολογισμού 2.700.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 11ο: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,
Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 12ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
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:Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 516/28-4-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
“Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση διόρθωσης ως προς τον τίτλο του διαγωνισμού του 19ο θέματος του 14ου
πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής ,της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση αλλαγής επωνυμίας σε σύμβαση μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Φθιώτιδας.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για
την«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
220.000,00€ με Φ.Π.Α., και των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού
για την «Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών
φαινομένων στο Σπερχειό ποταμό», συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00€ με ΦΠΑ.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις από 04-02-2020 έως 09-02-2020) της Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην
περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-
2020 έως 31-12-2020 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του
μνημονίου συνεργασίας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.74282/210/26-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.
(Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο – Μοναστηράκι λόγω
κατάπτωσης στο ΕΟΔ Κρέντη - Βαρβαριάδα)της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67099/215/6-4-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από
βροχοπτώσεις και πλημμύρες , από τις 4/4/2020 σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας λόγω εκτάκτων
καιρικών φαινομένων.Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση συμπληρωματικής 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020
της Π.Σ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες για ενέργεια:
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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


