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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 6 - 02 - 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 28058/365
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
: Αναστασία Μίλη
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54707, 706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου
2019, 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. 6/4-02-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου, προς αντικατάσταση της ορισθείσας Μαρίας Δράκου λόγω
κωλύματος, προκειμένου να παρασταθεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τμήμα Α) [σχετικά με την προσφυγή του Πέτρου Κορομπίλη] .

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β Μονομελές) [σχετικά με την αγωγή της Ελπίδας
Λυτάκη και του Γεωργίου Καραχάλιου] .

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης, κατά της υπ΄αριθ.17/2019 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Λαμίας, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας [σχετικά με
καταβολή δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς επιδομάτων αδείας σε υπαλλήλους της] .

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20113/469/28-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων:
«Πτώσεις Βράχων επί του οδοστρώματος του Επαρχιακού Και Εθνικού Δικτύου Νομού Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 350430/751/27-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων, [σχετικά με τις χιονοπτώσεις χρονικής περιόδου: από 13/12/2018 και 25/12/2018] .

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22624/50/30-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας [χιονόπτωση 29-1-2019] .

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 397/19870/28-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό κατολισθήσεων στην περιοχή
της Αράχωβας, στο Ν. Βοιωτίας από 28-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 365/19109/25-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά σε διάθεση μέσων και πόρων για τον καθαρισμό τεχνικού έργου στην
επαρχιακή οδό Πλαταιών - Καπαρελλίου, από 25-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 395/19866/28-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό τάφρων του επαρχιακού
οδικού δικτύου στην περιοχή Δερβενοχωρίων, από 28-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. α) 389/19632/25-01-2019 β) 387/19630/25-01-2019 και γ)
385/19628/25-01-2019 αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων
και μέσων για τον καθαρισμό δρόμων από πλημμύρες στην Π.Ε.Ο. Αλιάρτου – Θηβών, περιοχή
Αλιάρτου, από 25-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 393/19860/28-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό ρέματος στην περιοχή του
Ακραιφνίου, από 28-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 1.506,60 € για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό ρέματος στη θέση
«ΛΑΚΚΑ» Αγίας Άννας του Ν. Βοιωτίας, από 11-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 526/25482/04-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά σε διάθεση μέσων και πόρων για τον καθαρισμό: α) Ερεισμάτων της
επαρχιακής οδού Θηβών – Νεοχωρακίου και β) ρεμάτων της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου
Θηβών, του Ν. Βοιωτίας από 05-02-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 532/25703/04-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό ερεισμάτων και τη δημιουργία
χάνδακα στην περιοχή Πλαταιές – Καπαρέλι – Λεύκτρα – Μελισσοχώρι – Λουτουφί Θηβών του
επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Βοιωτίας από 04-02-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση των υπ’ αριθμ.: α) 214/12751/17-01-2019 και β) 431/21213/29-01-2019
αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον
καθαρισμό εσωτερικής τάφρου στην περιοχή Κωπαΐδας προς Αλίαρτο, από 17-01-2019 και από
29-01-2019 (Β' Φάση), Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 521/25351/01-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό τάφρων στην περιοχή
Κωπαΐδας του Ν. Βοιωτίας από 01-02-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού 1.364,00 € για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός ερεισμάτων στη θέση «ΓΕΦΥΡΑ» Μουρικίου
Θηβών) του Ν. Βοιωτίας από 10-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 109/26805/5.2.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(πλημμύρες από την 5/2/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του 2ουπρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου :
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, υποέργο: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο
οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας για το έτος 2018», Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) του από 31-01-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Π.Ε. Βοιωτίας». Προϋπολογισμού
103.225,82 € άνευ ΦΠΑ. και β) κατακύρωση του έργου, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση του 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
οδικού δικτύου Δ.Ε. Προυσού» και κατακύρωση της σύμβασης, Προϋπολογισμού 700.000,00 €
με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του από 4-02-2019 πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Καρπενησίου» και κατακύρωση των διαφόρων τμημάτων της σύμβασης, (διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
Βίνιανη - Κερασοχώρι» και κατακύρωση της σύμβασης. Προϋπολογισμός 70.000,00 € με Φ.Π.Α,
Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών - Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου 2018». Προϋπολογισμός
900.000,00 με Φ.Π.Α, Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
οικίας Κριεζώτη». Προϋπολογισμός 300.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση του 2ουπρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση παραλίας Ν. Αρτάκης –τμήμα μεταξύ των οδών Ηρώων
Πολυτεχνείου και Μ. Μπότσαρη». Προϋπολογισμός 527.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού
δικτύου Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018 – 2019 (Β΄ Φάση)». Προϋπολογισμός 988.144,14 € ,
Π.Ε. Εύβοιας .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση 1ου πρακτικού (από 04-02-2019) της επιτροπής διενέργειας του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
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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» .

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση του 2ο πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του εθνικού και
επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού ποσού 50.000 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση: α) διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού: «Πρόγραμμα
περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων & κατασχεθέντων
τροφίμων καθώς και λήψης δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα»,
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, ΠΕ Φθιώτιδας
και Π.Ε. Φωκίδας)», β) των όρων της διακήρυξης και γ) έγκριση, προϋπάρχουσας
συγκροτημένης επιτροπής, για την διενέργεια του διαγωνισμού, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση πρακτικού 2Α και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού: “Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
(courier) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Π.Σ.Ε.” για τα έτη
2018-2019, προϋπολογισμού 2.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για το τμήμα 3, Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος :
“Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Υποστήριξης & Υλοποίησης προγράμματος ΤΕΒΑ, για την
Κοινωνική Σύμπραξη Βοιωτίας”. Βασικό πρόγραμμα: “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους”, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην 24η Διεθνή Έκθεση “GULFOOD 2019”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις
17 έως 21 Φεβρουαρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο World Trade Centre, στο Ντουμπάι των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 40ο: Επιστροφή παραβόλου που κατατέθηκε για το παραδεκτό της ένστασης του
οικονομικού φορέα “Οδυσσέας Μαυροδήμος & Σια Ε.Ε.” κατά της αριθμ. πρωτ. 9864/192/18-1-
2017 διακήρυξης του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού: “Προμήθεια λευκού ακρυλικού
χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”, προυπολογισμού 70.000,00€ με ΦΠΑ., Π.Ε.
Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 41ο: Ορισμός υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού
έτους 2019, έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωση, Π.Ε. Φθιώτιδας .
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 - για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και παροχή
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2019 .

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 46ο: Ακύρωση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων του 2018, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Προμήθεια ελαστικών επισκευή και τοποθέτηση έτους
2018 ), Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για δαπάνες προμήθειας,
παροχής υπηρεσιών, δημοσίων σχέσεων και απολογιστικών οικονομικού έτους 2019 .

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας .

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 53ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 944/23-4-2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας [σχετικά με αλλαγή σύνθεσης επιτροπής διαγωνισμού, λόγω
συνταξιοδότησης], Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 54ο: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων
Συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για ένα έτος, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 55ο: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/201 για ένα έτος,
Π.Ε. Εύβοιας .

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
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ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση: α) της διενέργειας διεθνούς συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του
έργου: “Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας
με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (CPV 77100000-1) στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στη Π.Ε. Βοιωτίας» β) των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών και γ) της δαπάνης και της δέσμευσης πίστωσης του ποσού
των 60.655,58€, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
της Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “TTR 2019 ” στο Βουκουρέστι
από 21 έως 24 Φεβρουαρίου 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

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)
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 Δ/νση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
 Νομική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.

Εσωτερική διανομή:
Δ/νση Διοίκησης


	ΘΕΜΑ 25o:   Έγκριση  των όρων διακήρυξης του ηλεκτ

