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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13 - 12 - 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 293011/3460
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
: Αναστασία Μίλη
: 22313-54706, 707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 49η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2018,
ημέρα Τρίτη 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. 48/12-12-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Α3΄
Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας {αίτηση
ακύρωσης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ)}.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Α1΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας (ανακοπή
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ν.Α. Ευβοίας και ήδη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β΄).

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία «RECORD CATERING ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β).
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της εταιρείας με την
επωνυμία «SUNLIGHT Α.Ε.Β.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Tμήμα Ε’).

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 291878/1890/12-12-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί ορισμού πληρεξουσίου
δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με την έγκριση του 3ου πρακτικού της
επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, τα έτη 2018 - 2019, στην Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 289352/5023/10-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (εργασίες αποκατάστασης κιγκλιδωµάτων και λοιπών στοιχείων της παλαιάς
γέφυρας Μόρνου).

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 289315/5022/10-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (καθίζηση οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό 6 Πολύδροσου - Χ.Κ. Παρνασσού).

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6633/287481/7-12-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός αρδευτικής τάφρου, περιοχή ΣΑΑΚ Κωπαΐδας στο Ν. Βοιωτίας από 7-12-2018).

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6667/289848/11-12-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός Ασωπού ποταμού στον Άγιο Νεκτάριο, Β΄ φάση, Ν. Βοιωτίας από 11-12-2018).

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6694/291454/12-12-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Προύφι περιοχής Πλαταιών, Ν. Βοιωτίας από 12-12-2018).

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός βαθυρέματος Αγ. Γεωργίου στο Ν. Βοιωτίας από 15-11-2018).

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Αγ. Ανάληψη περιοχής Λεύκτρων, Ν. Βοιωτίας από 26-11-2018).

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός τάφρων Κωπαϊδικού πεδίου, Μεραναίου ποταμού περιοχή Αγ. Βλασίου και
ρεμάτων Αράπη περιοχή Αγ. Γεωργίου και Κατοίκου περιοχή Δαύλειας στο Ν. Βοιωτίας από 1-
11-2018).

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπανών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση α) μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών για το έτος 2019 και β)
εκτέλεσης εργασιών στις περιπτώσεις απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτικό διαγωνισμό, του έργου: «Αποκατάσταση
σπηλαιώσεων στο λιμένα Λιναριάς Σκύρου (ΛΤ Σκύρου), προϋπολογισμού 69.340,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
"Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας”, προϋπολογισμού 430.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - κατασκευή τεχνικών εθνικού
οδικού δικτύου 2017», προϋπολογισμού 61.116,86 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από έντονα καιρικά φαινόμενα δήμου Καρπενησίου 2018»
προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και
σήμανσης στην εθνική οδό αριθμ. 48 Άμφισσα – Δελφοί όρια νομού και Άμφισσα – Γρηγορήτικα
- όρια νομού “Φάση Α΄”», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση (α) δαπάνης των προαιρέσεων του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και
αντιπλημμυρικής προστασίας του Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας και (β) τροποποίησης
της υπογραφείσας σύμβασης με την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΘΕΜΑ 24o: Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου:
«Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της Εθνικής Οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου»,
προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ, μετά την έκφραση γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις
συντήρησης και εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε. (έτους 2017)», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση μηνιαίας παράτασης για την «Προμήθεια & εγκατάσταση τεχνολογικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Ιστορίας & Πολιτισμού Ευρυτανίας».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 288238/3130/10-12-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του αριθμ. 5/2018 πρακτικού και κατακύρωσης του ανοικτού,
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της, χρονικού διαστήματος ενός έτους
(2018-2019)», προϋπολογισμού 338.841,02 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 159, παρ. 2 του
Ν. 3852/2010.
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών
προς αποκατάσταση βλαβών σε εγκαταστάσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας» για
δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού δημόσιου
διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τα έτη 2019-2019, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00 € με
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 35ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2624/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού 4 της επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με
την ένσταση της “ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ” (δ.τ KOLOSSOS SECURITY) για την «Παροχή
υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού
33.871,00 € άνευ ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 38ο: Μερική ανάκληση των υπ΄αριθμ. 2058/2017 και 69/2018 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης αποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
και καταπτώσεων εγγυητικών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 39ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το
σχολικό έτος 2018-2019.

ΘΕΜΑ 40ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή προσωρινού μειοδότη δρομολογίου (τμήμα
87 του με Αριθμ. Πρωτ. 2346/2017 διαγωνισμού) μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μετά
την έκφραση γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση τροποποίησης μισθωτηρίου (αρχική σύμβαση μίσθωσης), όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει τροποποιητικών συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου επί της οδού
Παπαποστόλου & Αρκαδίου 6 στη Λαμία, Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες τραπεζών,
αμοιβές και υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών για την Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 53ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπρασίας και την
κατακύρωση για το Τμήμα Β΄ του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2018 - 2019 στην
Π.Ε. Φθιώτιδας», μετά την νομική γνωμοδότηση του δικηγόρου Χρήστου Φλώρου.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 54o: Α. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 341/5-02-2018 (ΑΔΑ:7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ) απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/08.08.2016) για ένα έτος. Β. Συγκρότηση νέας επιτροπής αξιολόγησης διενέργειας όλων
των διαγωνιστικών διαδικασιών της μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 55o: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών
που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Φωκίδας (αντιμετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις - παγετό – καταπτώσεις, καθαρισμοί χειμάρρων αντιπλημμυρικής
προστασίας).

ΘΕΜΑ 56o: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αγαθών & υπηρεσιών, αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης για προμήθειες, εκτέλεση εργασιών ή παροχή
υπηρεσιών και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2019.

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


	ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρον

