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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 22 - 02 - 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 41826/520
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
: 22313-54707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου
2019, ημέρα Πέμπτη 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. 8/18-02-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 35388/228/14-02-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, [σχετικά με την
άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/30.10.2018 απόφασης του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας] .

ΘΕΜΑ 3ο: Περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό Α598/2018 απόφασης του 1ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ.(οικ.) 38780/245/19-02-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
άσκηση αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. 123/2019
απόφασης του του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπ’ αριθμ. 792/2018 πράξης
του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου .

ΘΕΜΑ 5ο: Κώλυμα της δικηγόρου Ευθυμίας Αργυροπούλου να παρασταθεί στο Ειρηνοδικείο
Λαμίας και αίτημα για αντικατάσταση της .

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρων προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Τριμελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” κατά της
Παναγιώτας Σιάφα και λοιπών (σύνολο 251)] .
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ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Μιχαήλ
Σκουρτανιώτη κλπ (συν. 9)] .

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» .

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Ειρηνοδικείο Χαλκίδας [σχετικά με την αγωγή της Ελένης Θαλασσινού και του Γεωργίου
Ρουμελιώτη] .

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με πιθανή αναπροσαρμογή των μηνιαίων μισθωμάτων των οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας] .

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33951/74/13-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
( χιονόπτωση της 13/2/2019), Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 88/34090/13-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (Χιονοπτώσεις – Βροχοπτώσεις από 05/02/2019), Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32205/81/11-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας, περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της
Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29211/118/6-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(πλημμύρες , καταπτώσεις από την 6/2/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34028/140/12.2.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(χιονοπτώσεις και καταπτώσεις από την 12/2/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36717/150/15.2.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(χιονοπτώσεις από την 15/2/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπάνης ύψους 60.000,00 € και έγκριση διαδικασίας του Ν. 4412/2016
άρθρο 32, παρ. 2γ ‘’η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την
εκτέλεση του έργου: « Έργα - άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών πολιτικής
προστασίας για τα έτη 2018-2019 », Προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 689/32486/11-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για εργασίες αποκατάστασης ζημιών που
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στο Κωπαϊδικό Πεδίο του Ν. Βοιωτίας από 11-02-2019, Π.Ε.
Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 756/36040/14-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό του Κηφισού Ποταμού, στην
περιοχή Θουρίου (από 14-02-2019), Ν. Βοιωτίας .
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ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 612/29078/06-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό της επαρχιακής οδού Θηβών
- Ερυθρών του επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Βοιωτίας από 06-02-2019 .

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 52.638,00 €, για
αποχιονισμό και ρίψη άλατος σε οδούς αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας, από 12-01-2019 έως
31-01-2019 .

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 2.287,80 € για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο Ν. Βοιωτίας από 14-01-2019, (καθαρισμός ρείθρων στην
περιοχή «ΚΑΛΑΜΙ» Λιβαδειάς Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών και στην περιοχή Αγίας Τριάδας στο
επαρχιακό δίκτυο Αγίου Γεωργίου – Αγίας Τριάδας – Αγίας Άννας) , Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 8.035,20 € για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (καθαρισμός ερείσματος στο 4ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θηβών - Λιβαδειάς)
στο Ν. Βοιωτίας από 25-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 738/35243/14-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό ερεισμάτων και ρεμάτων στις
περιοχές Ακραίφνιο, Πελασγία, Κόκκινο του Ν. Βοιωτίας, από 14-02-2019 .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση: α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
συρματοκιβωτίων στον Χείμαρρο Τολοφώνας Β’ Φάση», β) των όρων και των λοιπών τευχών
της δημοπράτησης - προϋπολογισμού 230.000€, Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 26o: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 188/28-01-2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής,
ως προς τον αριθμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Περιφερειακός δρόμος
Τρίκορφου Α’ Φάση», προϋπολογισμού 1.486.000,00 € », Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 27o: Λήψη απόφασης περί διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Προστασία
διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας» και συνέχισης ολοκλήρωσης του έργου με άλλο
ανάδοχο, Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση: α) της υπ΄ αριθ. 31163/680/8-2-2019 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 και β) του πρακτικού
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιστήριξη πρανών λόγω κατολίσθησης της εθνικής
οδού Ε.Ο.. 27 Άμφισσα Θερμοπυλών - Περιοχή ΑΪ- Λιώσα», προϋπολογισμού 278.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες
κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας » και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού
430.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση α) των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του
έργου: « Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – όρια Νομού», β) της
διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 800.000,00€ με
ΦΠΑ., Π.Ε Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών της
γέφυρας στο Δ.Δ. Πλατάνου επί του επαρχιακού δρόμου Γαρδίκι - Πλάτανος (γέφυρα Ινάχου)
του Δήμου Μακρακώμης», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .
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ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση α) της δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή κόμβου εισόδου ΤΚ
ΑΥΛΑΚΙΟΥ ”, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης, προϋπολογισμού
350.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών τμημάτων της επαρχιακής οδού Ξυλικοί - Μενδενίτσα - Αμφίκλεια». Προϋπολογισμού:
120.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση: α) της δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή Λιμένα Αγ.Κωνσταντίνου”, β)
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης, προϋπολογισμού 9.800.000 € με
Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση των πρακτικών (Ν01 - Ν01α) της επιτροπής διαγωνισμού για την
δημοπρασία του έργου: «Αποκατάσταση σπηλαιώσεων στο Λιμένα Λιναριάς Σκύρου (Λ.Τ.
Σκύρου)», προϋπολογισμού 69.340,00 €, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών
ναών Άτταλης”, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 12.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση και
λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαΐδας, αρδευτικής περιόδου έτους 2019» και ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης, προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση: α) του 2ου πρακτικού του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας», υποέργο: Υλοποίηση παρεμβάσεων
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα Θήβα –
Λιβαδειά – όρια νομών Βοιωτίας - Φθιώτιδας» και β) κατακύρωση σύμβασης της δημοπρασίας,
προϋπολογισμού 3.500.000 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση: α) του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού
πεδίου» για το έτος 2019 και β) κατακύρωση του έργου, προϋπολογισμού 239.000,00 € με ΦΠΑ
Π.Ε. Βοιωτίας .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού: «Προμήθειας και
μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος 2019», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε.
Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών
του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού: «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος
έτους 2018», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
αυτόματων απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού
40.000,00€ με ΦΠΑ, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
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ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τη μεταφορά
μαθητών δημόσιων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών
2018-2019 .

ΘΕΜΑ 45o: α) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας και β)
μερική τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 402/18-02-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. .

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 35231/1428/14-2-2019 σύμβασης (ως
προς το άρθρο 4) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας .

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση προκήρυξης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την υλοποίηση
του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης σχ. έτους 2019-2020, Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών για το χρονικό
διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018, του σχολικού έτους 2017 – 2018, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση: α) κήρυξης αναδόχων μαθητικών δρομολογίων ως έκπτωτων και β)
κήρυξης μαθητικών δρομολογίων ως άγονων, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση τροποποιήσεων - καταργήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ -ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 52o: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του από 15-1-2008 αρχικού συμφωνητικού
μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στη Λαμία, όπου στεγάζεται η
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, λόγω αλλαγής στοιχείων του
εκμισθωτή, Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για δαπάνες προμήθειας,
παροχής υπηρεσιών, επιδομάτων και δαπανών εθνικού χαρακτήρα, οικονομικού έτους 2019 .

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
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ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

ΘΕΜΑ 60ο: Λήψη απόφασης περί παραπομπής ρύθμισης χρέους της εταιρείας με τη επωνυμία
«ΑΦΟΙ Ν. ΚΟΛΙΟΥΚΟΥ Ο.Ε.», στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση μετακίνησης της κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σμύρνη, (πρόσκληση για την 1η κυριακή της Ορθοδοξίας από 15
έως 19/3-2019) και έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 62ο: 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 63ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, ΠΕ Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 67ο: 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 .

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση μετακινήσεων του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα [28η Διεθνής Έκθεση τροφίμων,
ποτών κ.λ.π. στη Θεσσαλονίκη - Διεθνής Έκθεση στα Σπάτα ] .

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 69ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας σε σχολεία και φορείς της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 70ο: Παραχώρηση χώρου στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν. Φωκίδας .
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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)
 Δ/νση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
 Νομική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.

Εσωτερική διανομή:
Δ/νση Διοίκησης
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