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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 17- 07 - 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 162247/1590
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 26η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 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. 25/9-07-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.458/148026/01-07-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (Βροχοπτώσεις από 24/06/2019), (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (υποέργο 14:
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα
έτη 2018-2019), (καθαρισμοί και διαμορφώσεις: α) στην κοίτη της αποστραγγιστικής τάφρου
των Τ.Κ. Θερμοπυλών και Δαμάστας και β) στην κοίτη του υδατορέματος Κοκκαλάκια στην
περιοχή Σπερχειάδας) .

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση των υπ’ αριθμ α) 151729/649/4-7-2019, β) 154590/664/9-7-2019 και γ)
157021/682/11-7-2019, δ) 154949/666/9-7-2019 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,
(πυρκαγιές 8/7/2019 και 10/7/2019 - αποκατάσταση πρόσβασης σε αντιπυρικές λωρίδες, εύρεση
νέων χώρων για τη στέγαση των μεταναστών και ανανέωση του εξοπλισμού) .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
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«Βελτίωση οδού Μεγάλο Χωριό - Λακκώματα - Καλλιακούδα (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού
550.000,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση κελιών μοναχών
Ι.Μ. Βράχας» και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού 300.000,00 € με
ΦΠΑ, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση των όρων διακήρυξης και των λοιπών τευχών του ηλεκτρονικού ανοιχτού
διαγωνισμού του έργου: «Προστασία πρανών ΕΟΔ Καρπενησίου - Προυσού (Β’ Φάση)» ,
προϋπολογισμού 700.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Ευρυτανίας).

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ψαχνών», προϋπολογισμού
2.071.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση του 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 3ου προσωρινού
μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό σχολείο
Αγίου Αιδηψού», προϋπολογισμού 400.000,00 €, (Π.Ε. Εύβοιας).

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης, β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και
των λοιπών τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Ν. Εύβοιας - Γ’ Φάση», προϋπολογισμού 455.493,42 € με
Φ.Π.Α., (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης, β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και
των λοιπών τευχών δημοπράτησης του 42ου υποέργου με τίτλο «Σήμανση εθνικού & επαρχιακού
οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2019-2020» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 800.000,00 € με Φ.Π.Α, (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση δύο παλαιών βρυσών περιοχής Ζαράκων και των οδών
πρόσβασης σε αυτές», (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση α) της ηλ. δημοπράτησης και κατασκευής του έργου «Κόμβος δροσιάς Ν.Α.
Εύβοιας (συνέχιση)», β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης,
προϋπολογισμού 1.201.500,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης, β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και
των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού
δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β΄Φάση)», προϋπολογισμού 1.800.000,00 €,
(Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: “Μελέτη ενίσχυσης θεμελίωσις γέφυρας ποταμού
Ξηριά επί της Ε.Ο. 77, Χαλκίδας - Ιστιαίας” και των λοιπών τευχών της. Συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € (με ΦΠΑ), (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου:
«Συντήρηση και προστασία πρανών στην Εθνική οδό 77 Χαλκίδα - Λ.Αιδηψού (τμήμα Παγώντα -
Προκόπι)», (Π.Ε. Εύβοιας).

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το έτος 2017», (Π.Ε. Εύβοιας).

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών περιοχής Δήμου Καρύστου», (Π.Ε. Εύβοιας).
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο κάστρο Υπάτης»,
προϋπολογισμού 2.100.000,00€, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας και τοποθέτηση της στα
κατασκευασμένα βάθρα στο Σπερχειό ποταμό στο Καστρί Φθιώτιδας”, Προϋπολογισμού :
500.000 €, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β)της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής δυτικής
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β)της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού»,
προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου:« Εκπόνηση μελέτης
αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του Βοιωτικού Κηφισού», συμβατικής αμοιβής
29.758,07€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγοντα
αντιπλημμυρικά έργα στην κοίτη του Σπερχειού ποταμού, στο τμήμα από Μερίστη μέχρι τις
εκβολές του», προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Νέο
Μαρτίνο - Λάρυμνα», (Π.Ε. Φθιώτιδας).

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλ.
δημοπρασίας του υποέργου : «Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων κ.α.
στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας», του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας» και κατακύρωση της σύμβασης του έργου, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση της 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Αντιστήριξη Πρανών
Λόγω Κατολίσθησης Εθνικής οδού Ε.Ο. 27 – Άμφισσα Θερμοπυλών-Περιοχή Αη-Λιώσα», (Π.Ε.
Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας» Υποέργο: «Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας
στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού μελέτης 3.104.460 € με ΦΠΑ., (ΠΕ
Βοιωτίας) .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση πρακτικών 5 & 6 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση
αποτελέσματος του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια αυτόματων
απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ με
ΦΠΑ, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης για την “Προμήθεια συμβατών μελανιών
(τόνερ) για εκτυπωτές - φωτοτυπικά - μηχανήματα - συσκευές φαξ για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση: α) Διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την ”Προμήθεια
ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού-εκτυπωτών περιόδου 2019-2020 της Π.Ε.
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Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης”, συνολικού ποσού 34.800,00
€ με ΦΠΑ, β) των όρων της διακήρυξης και γ) δέσμευση πίστωσης των 34.800 € και
συγκεκριμένα 5.800 € για το έτος 2019 και 29.000 € για το έτος 2020, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 32o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1356/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
και εκ νέου έγκριση του υπ’ αριθμ. 4 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και
οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού
194.500,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση: α) Διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή γενικών
υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων
έτους 2019» και β) των όρων της διακήρυξης, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 23.808,00€ με Φ.Π.Α, για
την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη θέση Κατηφόρα, της Τ.Κ. Κρεμαστών,
του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, του Νομού Ευβοίας, (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 1.140.80,00 € με ΦΠΑ,
για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Δ.Δ. Ανθοχωρίου, του Δήμου
Λεβαδέων, (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. οικ.151161_651/04-07-2019 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, (Αποδοχή του 1ου πρακτικού της επιτροπής σχετικά με τους
χρηματικούς καταλόγους 2015-2018 παγίων και αρδευτικών τελών σχετικά με το Κωπαϊδικό
πεδίο), (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 63.612,00 €, με ΦΠΑ 24%,
για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
με τίτλο: Έγκριση απευθείας μίσθωσης Ιδιωτικών Μηχανημάτων για την εκτέλεση παροχής
υπηρεσιών, για πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας
(Καθαρισμοί Αντιπυρικών Λουρίδων και Οδών), (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

ΘΕΜΑ 41o: 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 42o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, (Π.Ε.
Εύβοιας) .
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ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Προϋπολογισμό
Δ.Ε., για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας και τοποθέτησης ταρτάν στο γήπεδο του 1ου
Γυμνασίου Καρπενησίου, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία, (προμήθεια εξαρτημάτων αυτοκινήτων (αλυσίδες,
εξάτμιση, ζάντες, κ.α.) .

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας (τοποθέτηση μακετών σε λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας) – (Π.Ε.
Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Τακτικό και Προϋπολογισμό
Δ.Ε της Π.Ε. Ευρυτανίας για δαπάνες προμηθειών, επισκευών, καταβολής μισθωμάτων
οικονομικού έτους 2019, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για δαπάνες οδοιπορικών (Αύγουστος - Σεπτέμβριος)
των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας, οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. α) 141674/4560/26-6-2019, β) 142250/4574/26-6-2019, γ)
150312/4830/4-7-2019 και δ) 144389/4639/26-6-2019 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, περί απευθείας ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την ανάγκη διενέργειας των
εθνικών (βουλευτικών) εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2019, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
(Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 53o: 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 54o: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 56o: 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) .

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
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ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση αιτημάτων έκπτωτων προσωρινών μειοδοτών της διαγωνιστικής
διαδικασίας μαθητικών δρομολογίων της 18ης/12/2017, σύμφωνα με την αρ.484/28-02-2019
(ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
(Π.Ε. Εύβοιας) .

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 2ου επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς, έτους 2019 στην Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 67.794,78 € με ΦΠΑ.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 59o: Έγκριση της παραχώρησης βοηθητικών διατάξεων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας.

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:
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 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


