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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 3 - 10 - 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 226921/2782
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
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 39η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 38/1-10-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης περί κατάθεσης ή μη αίτησης οριστικής τιμής μονάδος στο Εφετείο
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της της με αριθμό Α606/2017 απόφασης του 1ου
Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου σε αντικατάσταση της ορισθείσας δια της αριθμ. 638/2018
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., για την απόκρουση αγωγής της Χαρίκλειας
Μπάκα, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ - Γ.ΚΥΡΙΤΣΗ Ο.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α΄).

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Νικόλαου Φέρτη, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α΄).

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής - ανακοπής του Αργυρίου Ζούκα
και της Κωνσταντίνας Χαρδαλιά, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
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ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της Σοφίας Αναστασάκη και του
Παναγιώτη Καραθάνου κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 224895/1538/1-10-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για τη
σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα καταβολής τόκων υπερημερίας στην
εταιρεία με την επωνυμία “ΠΥΛΩΝ Α.Ε.”, ανάδοχο του έργου: “Βελτίωση dρόμου Νέο Μαρτίνο -
Λάρυμνα”.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 225177/1539/1-10-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για τη
σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί ερωτήματος σχετικά με μίσθωση ακινήτου επί της οδού
Θερμοπυλών και Κύπρου 1 στη Λαμία.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπανών για επιφυλακή, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπανών για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εκτέλεσης
του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 222788/739/28-09-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες, καταπτώσεις - κατολισθήσεις από 28-09-2018).

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 223708/794/30-09-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες, καταπτώσεις - κατολισθήσεις από 29-09-2018).

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5084/220561/26-09-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό ρεμάτων (Μεραναίου -
Αίμονος - Προφήτη Ηλία - Πυρίου) στον Ν. Βοιωτίας, από την 26-09-2018.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 718/221563/27-09-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 27-08-2018).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Επισκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ,
του έργου: «Επισκευή, συντήρηση και εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου:
“Προμήθεια και εγκατάσταση υδρομετρητών παροχής νερού σε αντλιοστάσια του δήμου
Ορχομενού”, προϋπολογισμού 68.315,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.
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ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου:
“Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο της Βοιωτίας
για τα έτη 2018 & 2019”, προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: “Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας”.

ΘΕΜΑ 21o: Εξέταση ενστάσεων των Οικονομικών Φορέων «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» και
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» σχετικά με τη συμμετοχή τους στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάθεσης του έργου:
“Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης”,
προϋπολογισμού 2.433.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας (μετά την από 2-10-2018 έκφραση
γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.).

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Επέκταση φωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
100.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου δυτικής Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 260.000,00€ με
ΦΠΑ, του έργου: “Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας”.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) για το έργο:
«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης», Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 25o: Επανεισαγωγή θέματος για λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης του
συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Παράλληλα έργα δήμου Λιανοκλαδίου, Δ.Δ.
Λυγαριάς του δήμου Λαμιέων», συμβατικής αμοιβής 128.080,00€ χωρίς ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 26o: Επανεισαγωγή θέματος για λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της
συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου
στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου», συμβατικής αμοιβής 291.973,00€ χωρίς ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «Ανακατασκευή
γέφυρας Μοναστηράκι - Σύχνικο», προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση α) δαπάνης, β) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2018”, Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού
προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση α) δαπάνης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού
για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2018”, Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
220.000,00€ με ΦΠΑ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.
Βοιωτίας τα έτη 2018 - 2019», προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 4/2018 και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του
συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, ζυμαρικών, ειδών
παντοπωλείου, πελτέ τομάτας, καφέ - ζαχαρωτών & γαλακτοκομικών για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό
Ευρυτανίας”, συνολικού προϋπολογισμού 67.748,10 € με ΦΠΑ.
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες
διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας - υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) - υπηρεσιών
μεταφοράς ευπαθών δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018-2019”, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00€ με
ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 1Β και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για τα
άγονα τμήματα 3/Υποομάδα Α’, 3/Υποομάδα Β’ και 4,9/Υποομάδα Α, κατόπιν της αριθμ. πρωτ.
211436/7165/14-9-2018 2ης πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
και με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 129977/4746/5-06-2018 διακήρυξης του συνοπτικού
διαγωνισμού για την “Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων, φορτηγών και οχημάτων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα για το έτος 2018”, προϋπολογισμού 7.500,00€ με
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 2Α & 3Α και κατακύρωση αποτελέσματος της
διαπραγμάτευσης για τα άγονα τμήματα 4,9/Υποομάδα Α΄ και 8/Υποομάδα Β΄, κατόπιν της αριθμ.
πρωτ. 173494/6071/23-7-2018 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης και με τους ίδιους όρους, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 129977/4746/5-06-2018
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων,
φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα για το έτος 2018»,
προϋπολογισμού 4.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην “Διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL” στο Εκθεσιακό Πάρκο PARIS
NORD VILLEPINTE, στο Παρίσι (Γαλλία).

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης και παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για
το έργο: “Δημιουργία προωθητικού υλικού ηλεκτρονικού και έντυπου για την αποτύπωση και
ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «Μίσθωσης
μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς & πλημμύρες
χειμερινής περιόδου 2018, στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «Μίσθωσης
μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς & πλημμύρες
χειμερινής περιόδου 2018, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 41ο: Τροποποίηση δρομολογίων της υπ’ αριθμ. οικ. 140579/1326/27-06-2017
διακήρυξης του έργου: «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα σχολικά έτη 2017-2020».

ΘΕΜΑ 42ο: Ανάκληση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 43ο: Α. Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων
σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2018 και 2018-2019»
(αριθμ. πρωτ. 136685/2115/12-06-2018 διακήρυξη) μέχρι την ολοκλήρωσή του με την
υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 31.12.2018, σύμφωνα με το
άρθρο 21, του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ Α΄169/20-9-2018). Β. Παράταση εκτέλεσης των συμβάσεων
που ήταν σε ισχύ στις 30/06/2018 μέχρι και την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και
πάντως όχι περισσότερο χρονικό διάστημα από τις 31/12/2018, προσαρμόζοντας τους
συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων σύμφωνα με το άρθρο 21,
του Ν.4563/2018 (ΦΕΚΑ΄169/20-9-2018).

ΘΕΜΑ 44ο: Τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών,
αμοιβών κλπ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση α) ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών & προμηθειών και β) πρωτοκόλλων
παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 47ο: Επικύρωση της αριθμ. 223251/3281/28-09-2018 (ΑΔΑ: 942Α7ΛΗ-9ΛΧ) απόφασης
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 48ο: Α. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Β.
Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2071/24-09-2018 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών. Β. Διόρθωση
της υπ΄αριθμ. 795/2-04-2018 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 50ο: Α. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Β.
Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2075/24-09-2018 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 51o: Α. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Β. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2076/24-09-2018 σχετικής
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) για τη συμμετοχή
υπαλλήλου της Π.Ε. Εύβοιας στην διεθνή τουριστική έκθεση «WORLD TRAVEL MARKET
(WTM) 2018», στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας.
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ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) για τη συμμετοχή
υπαλλήλου της Π.Ε. Εύβοιας στην 34η διεθνή τουριστική έκθεση «PHILOXENIA 2018», στη
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση έκδοσης συμπληρωματικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ)
για έξοδα μετακίνησης, εισιτήρια πλοίου και διαμονή υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Εύβοιας στη Σκύρο, στα πλαίσια διενέργειας αυτοψιών σε βιοτεχνικές μονάδες και αρτοποιεία.

ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 58o: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής του
υποέργου: «Προμήθεια εξοπλισμού και σχεδιασμός εκθεμάτων για την λειτουργία του Κέντρου
Ιστορίας & Πολιτισμού Ευρυτανίας», του ενάριθμου 2017ΕΠ56600001, με τίτλο «Δράσεις
συντήρησης – ανάδειξης – προστασίας μνημείων και πολιτιστικών αγαθών και δράσεις
συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή του
στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «SIAL PARIS 2018», στο Εκθεσιακό πάρκο PARIS
NORD VILLEPINTE, στο Παρίσι (Γαλλία).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 60o: Έκδοση εγγυητικών επιστολών στα πλαίσια των προγραμμάτων “CLLD - LEADER”
που υλοποιούνται στην Π.Ε. Εύβοιας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος
που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες για ενέργεια:
α) Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1. Βασίλειος Φακίτσας
2. Χάρης Σανιδάς
3. Δημήτριος Αργυρίου
4. Ευστάθιος Κάππος
5. Δημήτριος Βουρδάνος
6. Θωμάς Γρεβενίτης
7. Γεώργιος Γκικόπουλος
8. Παναγιώτης Ευαγγελίου
(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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