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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούµε να προσέλθετε στην 20η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11:00 π.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος Λαµία), µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 17/15-5-2017 και 18/22-5-2017 της Οικονοµικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 120/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της
υπ’ αριθ. πρωτ. Μ582/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας].
ΘΕΜΑ 3o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 122/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της
υπ’ αριθ. πρωτ. Μ579/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας].
ΘΕΜΑ 4o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 127/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της
υπ’ αριθ. πρωτ. Μ213/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας].
ΘΕΜΑ 5o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 129/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της
υπ’ αριθ. πρωτ. Μ583/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας].
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ΘΕΜΑ 6o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Σταυρούλας Στεργίου, ενώπιον του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 108020/425/23-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 110544/252/25-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - πληµµυρικά φαινόµενα απο 24-5-2017).
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 9o: Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 646/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., και εκ
νέου έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στη συµβολή των επαρχιακών
οδών “Καθενοί - Στενή” και “Καθενοί - Πάλιουρας”», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 94.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση προαυλίου χώρου Εκκλησιαστικού
Λυκείου Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 15.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού
του υποέργου: «Υλοποίηση παρεµβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας Λιβαδειάς – Λαµίας, τµήµα: Όρια νοµών Βοιωτίας, Φθιώτιδας – Λαµία», του έργου: «Παρεµβάσεις για
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας - Λιβαδειάς – Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισµού 2.500.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού
του έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση φωτεινής σηµατοδότησης κόµβων στο Ε.Ο.∆., αρµοδιότητας
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. (2014-2017) Β΄ Φάση», προϋπολογισµού 88.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού
του υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος, τεχνικών έργων και σήµανσης της
υπ’ αριθµ. 27 Εθνικής Οδού Άµφισσα - Γραβιά - Όρια νοµού - Β’ Φάση» του έργου: «Συντήρηση
Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισµού 160.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού
του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος και στηθαίων ασφαλείας επί της οδού
Αριθµ. 4 ∆εσφίνα έως όρια νοµού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του
έργου: «Καθαρισµός ερεισµάτων – άρση καταπτώσεων – κοπή δένδρων και θάµνων επί της εθνικής
οδού 48 Άµφισσα – Γραβιά», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 41.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας της µελέτης: «Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη
στο Α/Κ Αγ. Γεωργίου Λιχάδας Ν. Εύβοιας», συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής 36.500,00 € µε
Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία του άρθ. 117 του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του
διαγωνισµού του έργου: «Οδός Αφράτι – Πίσσωνας (Β΄ Φάση)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού
800.000,00 € µε Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του
διαγωνισµού του έργου: «Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων της οδού Ροβιές - Ήλια- Λ.
Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 8.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του
έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων, ρεµάτων και ποταµών
Νοτιοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισµού 500.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του
έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων, ρεµάτων και ποταµών
Βορειοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισµού 450.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του
έργου: «Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερµηνείας της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο
υπερκείµενο τµήµα της Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου και στο τµήµα κάτω του Ι.Ν. Επισκοπής στο Κάστρο
Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 2.150.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του
έργου: «Συντήρηση τµήµατος Εθνικής Οδού 3 Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 300.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Κατασκευή κόµβου Ξηριώτισσας»,
αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 6.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Κατασκευή Οδού Σύνδεσης
ΠΑΘΕ – Πορθµείο Γλύφας, Τµήµα από χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 11+627,05», προϋπολογισµού
6.400.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας της µελέτης του έργου: «Μελέτη
κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική περιφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προεκτιµώµενης αµοιβής 303.736,16 € χωρίς Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση α) 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, β) της 2ης Συµπληρωµατικής
Σύµβασης, γ) της δαπάνης για την εκτέλεση της 2ης Σ.Σ., δ) της επέκτασης της αναδόχου σύµπραξης
για την εκπόνηση των συµπληρωµατικών µελετών της 2ης Σ.Σ. και ε) της παράτασης της προθεσµίας
για την εκπόνηση της µελέτης του έργου: «Μελέτη ανάδειξης και ανάπλασης Ιστορικών Αρχαιολογικών Χώρων του νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευση πίστωσης, β) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για
την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 35.960,00€ µε Φ.Π.Α., και γ) των όρων της σχετικής
διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δίµηνης παράτασης της παροχής υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού, µειοδοτικού διαγωνισµού άνω των ορίων
για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
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Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου αρµοδιότητάς της, για ένα έτος»,
προϋπολογισµού 377.884,29 € µε Φ.Π.Α., και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την υλοποίηση του υποέργου:
«Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017», προϋπολογισµού
70.000,00 € µε Φ.Π.Α., και β) των όρων της συνηµµένης διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 31o: Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 813/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., και εκ
νέου έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών για
τα µηχανήµατα έργου και τα φορτηγά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα, καθώς και τις
εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτών», συνολικού προϋπολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α., και
β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού, δηµόσιου διαγωνισµού για την
«Προµήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών υπολογιστών και σαράντα πέντε (45) οθονών για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισµού
30.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση διόρθωσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2015 - 2016,
Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δαπάνης συµπληρωµατικής πληρωµής επιδοµάτων µεταφοράς µαθητών του
άρθρου 3 της ΚΥΑ 24001/2013 για το σχολικό έτος 2015 - 2016, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δαπάνης πληρωµής επιδοµάτων µεταφοράς µαθητών του άρθρου 3 της ΚΥΑ
24001/2013 για το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2016, σχολικού έτους 2016 - 2017,
Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπάνης πληρωµής επιδοµάτων µεταφοράς µαθητών του άρθρου 3 της ΚΥΑ
24001/2013, κατά το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων του έτους 2016, Π.Ε.
Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 37o: Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 311/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί
Τροποποίησης – ∆ιόρθωσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος
2016 - 2017.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 38o: Λύση σύµβασης µίσθωσης κυλικείου στο ∆ιοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
κήρυξη µισθωτή ως έκπτωτου και έγκριση παρακράτησης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις, παροχή υπηρεσιών και αποζηµιώσεις, Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,
οικονοµικού έτους 2017, για την πρόσληψη δέκα (10) ατόµων προσωπικού ορισµένου χρόνου,
διάρκειας δυο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
στην Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,
οικονοµικού έτους 2017-2018, για προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης απο το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, για την
προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τα µηχανήµατα - οχήµατα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή έργων - µελετών του
προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης στους Γρηγόριο
και Σταυρούλα Θεοδώρου βάσει της αριθµ. 69/2009 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών για την Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 52ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 891/22-5-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.,
περί έγκρισης δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017 της
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης απο τον τακτικό προϋπολογισµό
για την συνδιοργάνωση µε την εθελοντική οργάνωση Wheeling2help και την συµµετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση µε τίτλο: «Raches Summer Festival».
ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης απο τον τακτικό προϋπολογισµό
για την συνδιοργάνωση µε τον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο ∆ιβριωτών εκδήλωσης «Βραδιάς
Παραδοσιακών Χορών».
ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης απο τον τακτικό προϋπολογισµό
για την συνδιοργάνωση µε τον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο ∆ιβριωτών εκδήλωσης «∆ιήµερο
Ποδηλατικών Εκδηλώσεων Downhill στη ∆ίβρη Φθιώτιδας».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 56o: Συµπλήρωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1730/14-11-2016 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης α) Πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.)
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που αφορά τον Προϋπολογισµό, έτους 2017 και β) Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας στο εξωτερικό.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος παρακαλούµε να ενηµερώσετε εγκαίρως το µέλος που
σας αναπληρώνει, προκειµένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Αποδέκτες για ενέργεια:
- Τακτικά µέλη Οικονοµικής Επιτροπής,
κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
1. Βασίλειος Φακίτσας
2. Χάρης Σανιδάς
3. ∆ηµήτριος Αργυρίου
4. Ευστάθιος Κάππος
5. Κων/νος Βαρδακώστας
6. Θωµάς Γρεβενίτης
7. Γεώργιος Γκικόπουλος
8. Παναγιώτης Ευαγγελίου
(µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας)
- ∆/νση ∆ιαφάνειας & Η.∆.
(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 ∆/νσεων Π.Σ.Ε. (µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους
Προϊσταµένους των ∆/νσεων αρµοδιότητάς τους)
• ∆/νση Οικονοµικού & ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
• Νοµική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.
Εσωτερική διανοµή:

• ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
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