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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2 - 08 - 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 176088/1732
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 28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυγούστου 2019,
ημέρα Τετάρτη 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. 27/29-07-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση αγωγής της Παναγιώτας Τσότσου, ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση αγωγής του Ταξιάρχη Αυγέρη, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση αγωγής της Αικατερίνης Κασδαναστάση και
λοιπών (συν.7), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση αίτησης ακύρωσης της Δήμητρας, συζ.
Κατσικάρη, και του Θεμιστοκλή Αραπάκη, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Tμήμα Ε’).

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Ιωάννη
Χονδρόπουλου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Tμήμα Α2’).

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης περί διορισμού ή μη δικηγόρου για την απόκρουση αίτησης
ακύρωσης της Περσεφόνης Σπυροπούλου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα
Α2 Ακυρωτικό).

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής του Κωνσταντίνου Κύρκου,
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α’ Μονομελές).
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ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής του Βασίλειου Πασιάκου,
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Μονομελές).

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής του νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου», ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας.

ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε.», ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Μονομελές).

ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «KEGO AGRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α’
Μονομελές).

ΘΕΜΑ 14ο: Διορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση της προσφυγής που άσκησε η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α’ Μονομελές).

ΘΕΜΑ 15ο: Διορισμός δικηγόρου για την άσκηση αίτησης οριστικού προσδιορισμού
αποζημίωσης της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 16ο: Διορισμός δικηγόρου για την υποστήριξη έφεσης, ενώπιον του Εφετείου Λαμίας,
κατά της με αριθμό 7/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 17ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επίδοσης.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 18ο: 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).

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στο Κωπαϊδικό Πεδίο
από 11-02-2019), Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(άρση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Αράχωβα - Λιβάδι, θέση «Κοκκινόβραχος», Β' Φάση,
από 12-02-2019), Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός τάφρων στην περιοχή της Κωπαΐδας, Β’ Φάση, από 29-01-2019), Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας, για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς
αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Δ.Δ. Ασωπίας, του Δήμου Τανάγρας, στις 24-
07-2019.
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ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατολισθήσεις στην Ε.Ο.
Ιτέας - Ναυπάκτου και στην επαρχιακή οδό Νο 7 Ερατεινή - Ανάθεμα), Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατολισθήσεις στην
επαρχιακή οδό Νο 5 Λευκαδίτι - Μουσουνίτσα), Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 505/160422/17-07-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 16/07/2019).

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 533/168125/23-07-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 16/07/2019).

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 104993/259/13-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΜ27ΛΗ-ΞΝ1),
135033/351/14-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΤ687ΛΗ-4ΡΒ), 143059/385/27-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΥΓ7ΛΗ-ΓΘΣ)
& 153393/424/5-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ8Υ7ΛΗ-ΩΞΡ) αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των βροχοπτώσεων &
πυρκαγιών που έλαβαν χώρα από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο του 2019 στο Νομό Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με
τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού
κόμβων οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για το έτος 2019», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ,
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού &
σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου:
«Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019»,
προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών - κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων 2019»,
προϋπολογισμού 223.331,65 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών - κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου 2019»,
προϋπολογισμού 223.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ανακαίνιση μουσικού σχολείου Λαμίας»,
προϋπολογισμού 330.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού
9.800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών
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στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2019», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 300.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Βελτίωση οδικής ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Δομοκού», προϋπολογισμού
600.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:
«Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Αργυροχωρίου - Υπάτης», προϋπολογισμού
120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 40ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών επαρχιακού οδικού δικτύου δυτικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 500.000,00 € με
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 41ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών τμημάτων της επαρχιακής οδού Ξυλικοί - Μενδενίτσα - Αμφίκλεια», προϋπολογισμού
120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση: α) διενέργειας 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, για ένα έτος», προϋπολογισμού 420.958,11 € με ΦΠΑ και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για
τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια δεξαμενής νερού χωρητικότητας
10t για τις ανάγκες της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού έως 1.178,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την συντήρηση του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, προς κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019-
2020», συνολικού προϋπολογισμού 546.744,18 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 & 3 πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την «Προμήθεια εκατό (100) υπολογιστών και οθονών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος», συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών της Π.Ε. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 39.999,99 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης, έτους
2019», συνολικού προϋπολογισμού 48.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το
προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα, για ένα έτος, προϋπολογισμού
5.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μεταφορά μαθητών
δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2019-2020,
2020-2021 & 2021-2022», για τα άγονα δρομολόγια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 99322/1510/6-05-
2019 διακήρυξης καθώς και για τα νέα που προέκυψαν και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3/2019 πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση
αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού, ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών
2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022».

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του 2ου μειοδότη της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση στις 12
Οκτωβρίου 2017, για την «Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα σχολικά
έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020».

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση 4ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης των δεύτερων μειοδοτών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση στις
18 Δεκεμβρίου 2017, για την «Μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα
σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020».

ΘΕΜΑ 56ο: Διόρθωση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής της παρεχόμενης υπηρεσίας μεταφοράς
μαθητών δημοσίων σχολείων.

ΘΕΜΑ 57ο: Τροποποιήσεις μαθητικών δρομολογίων με προσθήκη σχολικών μονάδων και
στάσης, αλλαγή ώρας/μεταφορικού μέσου και χλμ. απόστασης. Δρομολόγια σε αδράνεια
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2019 - 2020.

ΘΕΜΑ 58ο: Κατάργηση δρομολογίων του ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 2018 - 2019 και 2019 - 2020,
συνολικού προϋπολογισμού 436.119,04 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης
20% και ΦΠΑ 24%.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΜΟΥΠΙΩΝ

ΘΕΜΑ 59ο:Έγκριση πρακτικού 2 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο:
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα έτη 2018 & 2019».
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών για την Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δ.Ε., οικονομικού έτους 2019, για αμοιβές, προμήθειες
και ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 70ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 502/28-02-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα.

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


