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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 11- 09 - 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ)185213/1304
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
: Ουρανία Ντριβαλά
: 22313-54706-707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε, να συμμετάσχετε στην 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 15η Σεπτεμβρίου 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. 32/08-09-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α231/2020 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Χαλκίδας(Τμήμα 1ο Τριμελές).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 3ο:Α)Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο:«Προμήθεια τροφίμων και
ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα(Ε.Π.)Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής(ΤΕΒΑ),Νομού Ευρυτανίας»2015- 2016, συνολικού προϋπολογισμού
40.159,74 € με ΦΠΑ Β) Έγκριση όρων Διακήρυξης,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρακτικού 1Α/07-09-2020 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη
ανάδοχων κατόπιν της αρ. πρωτ. πρωτ. 166994/5252/20-8-2020 Πρόσκλησης σε
διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ.
12/110934/3857/12-6-2020 διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων,ελαστικών ,μπαταριών και συντήρηση - επισκευή
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μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 38.095,10€ με ΦΠΑ για τα άγονα τμήματα 13,18, και 19.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του υπ αριθμ.2/27-08-2020 πρακτικού συνεδρίασης επιτροπής συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια άλατος για τα έτη 2020-2021»,με προϋπολογισμό 59.890,00€
άνευ ΦΠΑ (67.675,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%),Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση παράτασης συμβάσεων για την «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων
έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο κάστρο Υπάτης »,
προϋπολογισμού 2.100.000 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής Οικονομικής
Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου “Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο.Ενωτική των 1 και 3 , παράκαμψη
Λαμίας”,προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 14-5-2020
δημοπρασίας και κατακύρωση σύμβασης του έργου:«Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019 - 2020 περιοχής
Μακρακώμης (Βιτωλιώτης, Φυσίνας, Αρχανιόραμα)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών-τεχνικά-
ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων», και κατακύρωση της σύμβασης,
προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου πρακτικού του αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του έργου:
«Αποκατάσταση τμήματος προσήνεμου Μόλου Κυμασίου»,προϋπολογισμού 372.000,00€ με
ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 89771 του έργου «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης στο
Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας-Β’ Φάση»,προϋπολογισμού 108.711,21€(προ ΦΠΑ),της Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ του 90440 του υποέργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού &
σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» του έργου«Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»,προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 86422 του υποέργου «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής Δήμων Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου &
Καρύστου» του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε.Εύβοιας»,προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με
ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για τα έτη 2018-2019», -
Αναδόχου«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΠΕΤΣΑΣ,συμβατικού ποσού 156.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου για
τα έτη 2018-2019 υποέργο Αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή οδό αρ.5 στην
περιοχή της Στρώμης» - Αναδόχου«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ»,Π.Ε.Φωκίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Μακρακώμης
για το έργο της ΣΑΕΠ 0561 με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείου Ι.Ν. Αγίου Νικολαόυ
και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη Δ.Κ.Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης»,
ΚΑ:2016ΕΠ05610025, προϋπολογισμού 595.000,00€ και ορισμού εκπροσώπου και
αναπληρωτή του, της Π.Σ.Ε. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου
Χαλκιδέων για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Αποκατάσταση,Ανάδειξη,Ανάπτυξη και
Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας» και ΚΕ 2018ΕΠ06600056,
εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών α) στατικής φύλαξης, υπηρεσίας
κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των Κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας και β) υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των
Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου για δύο έτη» , β) ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη και γ) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης,
συνολικού προϋπολογισμού 203.248,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του υπ’αριθμ. 2/04-09-2020 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης
Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε.Εύβοιας»,προϋπολογισμού
65.472,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση α) διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις,παγετούς
και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου Αγράφων”,προϋπολογισμού
74.201,60 € με ΦΠΑ και β)των όρων της διακήρυξης,Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση α) διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις,παγετούς
και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου ”,προϋπολογισμού
74.400,00 € με ΦΠΑ και β)των όρων της διακήρυξης,Π.Ε. Ευρυτανίας
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ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος
ΔημοσίωνΕπενδύσεων(ΕιδικόςΦορέας 071)ΟικονομικούΈτους 2020 ,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 25ο: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 26ο: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.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 27ο: 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 από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου
Καρπενησίου», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 28ο: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 από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου
Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.Φ.007.177960/841/04-09-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για έναρξη και περαίωση
μίσθωσης επιφυλακής (σταλία), ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση τυχόν
πυρκαγιάς, βάσει του Χάρτη επικινδυνότητας Νο 4 της Γ.Γ.Π.Π., στην ευρύτερη περιοχή του
Νομού Βοιωτίας, από 04-9-2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.176735/660/03-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών «Άρση
καταπτώσεων στο Δήμο Δελφών Π.Ε Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.179728/680/07-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και
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συντήρηση της δασικής οδοποιίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.181595/694/09-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(επιφυλακή μέσων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην Π.Ε. Φθιώτιδας.)

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.161182/543/11-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από
βροχοπτώσεις και πλημμύρες , στις 9/8/2020 στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων –
Μεσσαπίων της Π.Ε. Εύβοιας λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

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.
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 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
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