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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 - 12 - 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ) 271132/2047
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 48η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 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. 47/15-12-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ,[σχετ. το υπ’αριθμ.
224938/7167/7-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας].

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με
το υπ’αριθμ.πρωτ.(οικ.)214322/3526/14 Οκτωβρίου 2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την εταιρεία με την επωνυμία “Βοιωτική Ανώνυμη
Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΒΑΕΠΑΕ) - Περιφερειακή Ανάπτυξη”.

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση της με αριθμό 1706/2020 Απόφασης της Επιτροπής [Πρακτικό 46 της
Συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου 2020] και διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της
Αρετής Σπηλιοπούλου κλπ (συν.96)].

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας” στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με το από 1
Οκτωβρίου 2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυσης διαφοράς που έχει ανακύψει με την
κοινοπραξία, με την επωνυμία “Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”
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ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Ανάπτυξη
και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση ολοκληρωμένου μηχανισμού
υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας”, προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ.
Διακήρυξης Επαναληπτικού 17Α/238137/7129/10-11-2020).

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 7ο:Α. Έγκριση της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο
32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ
147/29-7-2020) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο:
«Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια Ζ.1, Ζ.4, Ζ.5, Ζ.6, Ζ.7, Ζ.8, Δ.9 και Η.1 σχολικού έτους
2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού 16.302,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Β.
Έγκριση όρων Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν.
4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 147/29-
7-2020),Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 8ο:α) Έγκριση του πρακτικού 2.5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, σε συνέχεια της 1601/24-11-2020 (αρ. πρακτικού 43ο , ΑΔΑ :
9Ι447ΛΗ-ΟΑ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
κατ’ εφαρμογή της 1395/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016 και
β) Διόρθωση της 1083/01-09-2020 (αρ. πρακτικού 31ο , ΑΔΑ : ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ) Απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας., ως προς τους
προσωρινούς αναδόχους, της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης
για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2020, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 10ο: 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 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, έτους 2020».

Γ.Διόρθωση της αριθμ. 1699/45/08-12-2020 απόφαση της Οικονομικής
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Επιτροπής,Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 12: 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 13: 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.
Β)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.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Future
Oriented Collaborative Policy Development for RuralAreas & People – Ανάπτυξη μελλοντικής
συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο
«POLIRURAL», συνολικού προϋπολογισμού 5.999.875,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα «HORIZON 2020».

ΘΕΜΑ 15ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«Βελτίωση οδικού κόμβου και συναφών
εργασιών στην εθνική Αρ. 27 ,περιοχή ‘’ΒΙΟΠΑ’’ Άμφισσας»,προϋπολογισμού 1.820.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας» ,υποέργο «Διαγράμμιση
εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2019-2020» προϋπολογισμού
500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600010
«Δαπάνες επισκευής συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται
με ιδία μέσα για την Π.Ε.Φθιώτιδας», της ΣΑΕΠ 566.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στην κτηματική
περιφέρεια Καλαποδίου του Δήμου Λοκρών» της χρηματοδότησης ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ
2019,προϋπολογισμού 87.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του 1ου Υποέργου «Μικρά Λιμενικά Έργα Παραλία Αγίας
Άννας» του έργου: «Μικρά Λιμενικά Έργα Παραλία Αγίας Άννας (Αλιευτικό Καταφύγιο)
Ν.Εύβοιας»,συνολικού προϋπολογισμού 6.955.000,00 € (με 0% Φ.Π.Α.),Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Συντήρηση
κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για δύο (2) έτη»,
προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ, β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης και γ) την
έγκριση πολυετούς δέσμευσης πίστωσης

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση α) Προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση,σύμφωνα με την παρ.2.γ) του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, & με το άρθρο 32Α του
Ν.4412/2016,όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019,λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. β)την έγκριση
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Πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο και τους όρους αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ)τον
ορισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως αρχής που θα πραγματοποιήσει
την διαδικασία διαπραγμάτευσης,δ)την εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης της
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης του έργου με τίτλο: «Επείγουσες Μελέτες βελτίωσης οδικού
δικτύου Κέντη-Αγραφα(Τμήμα Κρέντη –Γέφυρα Καρβασαρά) λόγω εκδήλωσης κατολισθητικών –
γεωλογικών φαινομένων,εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 140,000.00€ (με το Φ.Π.Α.)

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Συντήρηση
ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για τα έτη 2018-
2019»,προϋπολογισμού,Π.Ε.Εύβοιας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης για εκτέλεση επειγουσών εργασιών ενίσχυσης πρανών και
καθαρισμού του χειμάρρου Μανδήλω στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 264624/969/13-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (συνεπειών βροχοπτώσεων από 9-12-2020).

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 262191/963/10-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 258846/1148/7-12-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων την 07/12/2020.

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.πρωτ. 260608/773/11-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 10/12/2020).

ΘΕΜΑ 31: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων
και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών –
φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό,
κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη
διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
εκτέλεση εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά.

ΘΕΜΑ 32: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων
και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών –
φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό,
κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση
εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά.
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ΘΕΜΑ 33: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων
έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών –
φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό,
πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών έκτακτων
αναγκών απολογιστικά.

ΘΕΜΑ 34: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου
οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές,
στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα
από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών έκτακτων
αναγκών απολογιστικά.

ΘΕΜΑ 35: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων
έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών –
φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό,
κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση
εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την
«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις
ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος»,
προϋπολογισμού 139.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 37ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1204/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 4 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τη «Προμήθεια ανταλλακτικών, φίλτρων, ελαστικών μπαταριών και
συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Φθιώτιδα», προϋπολογισμού 258.818,70 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση πρακτικού 3Β της επιτροπής διαγωνισμού - κατακύρωση αποτελέσματος
της αρ. πρωτ. 222551/6782/23-10-2020 2ης 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 μηχανημάτων εργών -
φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού
57.468,00€ με ΦΠΑ για τα άγονα τμήματα 4, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26.

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση πρακτικού 1Δ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου κατόπιν της αρ. πρωτ. 256031/7541/3-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 12/110934/3857/12-6-2020 διακήρυξης
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ,
ΦΙΛΤΡΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ”, των άγονων τμημάτων με α/α 12 και 16, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση πρακτικού 1Γ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
κατόπιν της αρ. πρωτ. 231306/6972/3-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με
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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 μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Φθιώτιδα» του άγονου τμήματος με α/α 18, συνολικού προϋπολογισμού
5.256,40 €.

ΘΕΜΑ 41ο:α)Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την:
«Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας,
Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019»β) Έγκριση όρων Διακήρυξης γ)
Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση παράτασης συμβάσεων της πράξης«Αποκεντρωμένες Προμήθειες
Τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών
μέτρων 2015-2016» (ΤΕΒΑ/FEAD),Π.Ε.Βοιωτίας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το υποέργο 2: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» του έργου:
«Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου», Π.Ε.Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 60.919,24 € χωρίς
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών, σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176
του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ 45: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς
μαθητών της Π.Ε. Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 46: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης, υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων
και υπηρεσίες περιπολίας των Κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και υπηρεσίας
κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης του
Κωπαϊδικού Πεδίου για δύο έτη»,συνολικού προϋπολογισμού 203.248,90 € με ΦΠΑ και β)
κατακύρωση του Α΄ τμήματος του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 47:Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού - κατακύρωση αποτελέσματος
του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» στο πλαίσιο
της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 74.276,00€ (Αριθμ. Διακήρυξης 18/238060/7126/10-
11-2020).

ΘΕΜΑ 48:Διόρθωση της υπ’αριθμ.1620/1-12-2020 (πρακτικού 44ο, ΑΔΑ : 608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ)
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς και του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)»,
εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
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ΘΕΜΑ 50: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών,
του Δήμου Δωρίδας και του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ
ΔΕΛΦΩΝ” για το έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα των
Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021, και τον τακτικό προϋπολογισμό
των Δήμων Δελφών και Δωρίδος, με τίτλο: «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πολιτισμού και
Τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον Πολιτιστικό Τουρισμό - Υποστήριξη Δραστηριοτήτων
που αφορούν τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τον Τουρισμό στην Περιοχή των Δήμων Δελφών &
Δωρίδος», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

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. 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
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