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ΠΡΟΣ: Συνηµµένο πίνακα αποδεκτών 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Παρακαλούµε να προσέλθετε στην 18η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 22 Μαΐου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
11:00 π.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος - 
Λαµία), µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 15/2-5-2017 και 16/8-5-2017 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 121/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της 
υπ’ αριθ. πρωτ. Μ578/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας]. 
 
ΘΕΜΑ 3o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 128/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της 
υπ’ αριθ. πρωτ. Μ580/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας]. 
 
ΘΕΜΑ 4o: ∆ιορισµός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας [σχετικά µε την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 123/04.03.2013 απόφασης της Τ.∆.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας, και της 
υπ’ αριθ. πρωτ. Μ189/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαµίας]. 
 
ΘΕΜΑ 5o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Κωνσταντίνου ∆ικαίου και της Άννας 
Τζάνου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 6o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασιλείου Κοτσαφίτη, ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
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ΘΕΜΑ 7o: Ανάθεση σε δικηγόρο εξώδικων ενεργειών για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας». 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 97240/275/11-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας (πυρκαγιά απο την 10-5-2017). 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 101910/292/16-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων της Π.Ε. Φθιώτιδας (καταπτώσεις - κατολισθήσεις). 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισµού στο Εθνικό & 
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική 
περίοδο 2015-2017». 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το 
έτος 2017», προϋπολογισµού 1.132.764,90 € µε Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας για το 
έτος 2017», προϋπολογισµού 900.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού κόµβων περιοχής 
Λίµνης και Ροβιών Ν. Εύβοιας», προϋπολογισµού 74.400,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή σχολικών 
µονάδων ∆ήµου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 139.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Κατασκευή συνδετήριου οδικού κόµβου Μαλαµάτων 
Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 1.500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δηµοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος τεχν. 
έργων και σήµανσης στην επαρχιακή οδό Νο 11 Σώταινα Περιθιώτισσα» του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισµού 140.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του υποέργου: 
«Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισµός ρέµατος Λευκαδιτίου από φερτά υλικά» 
του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισµός ρεµάτων και 
ποταµών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισµού 200.000,00 
€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του υποέργου:  
«Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισµός ρέµατος Γρανιτσορέµατος από φερτά 
υλικά» του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισµός ρεµάτων 
και ποταµών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισµού 
300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής ∆ήµων Ιστιαίας – Αιδηψού & Μαντουδίου – Λίµνης – Αγ. Άννας», 
Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
ΘΕΜΑ 20o: Εξέταση ένστασης της Ε/Ε «Ο∆ΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά της υπ’ αριθµ. 653/2017 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: «Συντήρηση 
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επαρχιακών οδών περιοχής ∆ήµων Κύµης - Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
1.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: 
«Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Κεράσοβο – Κρέντη - Παλαιοκατούνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: 
«Βελτίωση παραλίµνιου δρόµου Τσούκας – Τριπόταµου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου: 
«Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώµατος στην επ. οδό Ραπτόπουλου – Πρασσιάς από χ.θ. 2+000 
έως χ.θ. 5+000», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 230.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου:  
«Εγκιβωτισµός χειµάρρου Χόλιανης ∆υτ. Φραγκίστας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
180.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25o: Εξέταση ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ «Φουντούκος Νικόλαος - Φουντούκος ∆ηµήτριος» 
κατά του υπ’ αριθµ. 44588/354/23-3-2017 εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, 
σχετικά µε το έργο: «Προστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 2.250.000,00 € µε Φ.Π.Α. (Εξ’ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και 
συµπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισµού στο ΕΟ∆ των νοµών Εύβοιας - Βοιωτίας (χρήση 2014-2017)», 
προϋπολογισµού 400.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες ασφάλειας 
και ολοκλήρωσης Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας», προϋπολογισµού 480.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση αποζηµίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης του έργου: «Άµεσες 
εργασίες υποστήριξης παλαιού γεφυριού Βοιωτικού Κηφισού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
43.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευση πίστωσης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 
δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια διακοσίων (200) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού 
προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α., και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας και επαναπροκήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού για την: «Προµήθεια ειδών βασικής υλικής συνδροµής για το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδροµής για το ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
για τους απόρους (ΤΕΒΑ) για τον νοµό Βοιωτίας», προϋπολογισµού 103.346,18 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση 3ου πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος για την «Προµήθεια 
άλατος αποχιονισµού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας έτους 2017», από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης και µέχρι 31-12-2017, προϋπολογισµού 59.274,20 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 32o: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 36/2016 σύµβασης προµήθειας υγρών καυσίµων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και 
τεχνικού ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για τη 
συντήρηση & υποστήριξη του λογισµικού που χρησιµοποιείται από την Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την ασφάλιση οχηµάτων, σκάφους και 
µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2017-2018. 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης, β) ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, γ) διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017 - 2018 και 2018 - 2019», 
προϋπολογισµού 1.798.005,94 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., και δ) των όρων της συνηµµένης 
διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 37o: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 311/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, περί τροποποίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, για το σχ. έτος 2016 - 2017, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-2017.  
 
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  
 
ΘΕΜΑ 39ο: ∆ιάθεση οχήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο ∆ήµο 
Κύµης – Αλιβερίου. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: ∆ιάθεση οχήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο ∆ήµο 
Χαλκιδέων. 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας και 
διόρθωση της υπ’ αριθµ. 673/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.  
 
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή έργων, µελετών του 
προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Οδική Ασφάλεια µε τη 
∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση του συνεδρίου TEDx µε τον ∆ηµοτικό 
Οργανισµό Άθλησης Πολιτισµού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε την Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία «Εργαστήρι Λόγου Τέχνης και Παράδοσης» µε τον γενικό τίτλο: Styra We Run 
– 1ος Αγώνας ∆ρόµου Στύρων. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε τον Πανευβοικό Σύλλογο “Ο 
ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” µε τίτλο: «1ος ορεινός αγώνας δρόµου στη Στενή Εύβοιας». 
 
ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσµια Ηµέρα Σκλήρυνσης κατά 
Πλάκας. 
 
ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση µε την Ναυταθλητική Ένωση Λαµίας του τουρνουά “Pool Day 
2017”. 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα Μηχανοκίνητου Αθλητισµού “SEAJETS ΡΑΛΛΥ 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2017” και β) ανάθεσης της διοργάνωσης. 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συντονισµού και Παραλαβής του έργου µε τίτλο: 
«Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016-2017». 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού και αξιολόγησης 
προσφορών για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε την µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2017», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 74.339,04€ µε 
Φ.Π.Α., και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 58o: Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση - 
Βελτίωση κόµβων και παρεµβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Βοιωτίας» χρήσης 2017, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016, 
2017», προϋπολογισµού 3.540.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 59o: Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και των 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση µετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας.  
 
 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος παρακαλούµε να ενηµερώσετε εγκαίρως το µέλος που 
σας αναπληρώνει, προκειµένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. 
 
 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
       
 
               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

 
Αποδέκτες για ενέργεια: 
- Τακτικά µέλη Οικονοµικής Επιτροπής, 
κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 
1. Βασίλειος Φακίτσας  
2. Χάρης Σανιδάς  
3. ∆ηµήτριος Αργυρίου 
4. Ευστάθιος Κάππος 
5. Κων/νος Βαρδακώστας 
6. Θωµάς Γρεβενίτης 
7. Γεώργιος Γκικόπουλος 
8. Παναγιώτης Ευαγγελίου 
(µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας) 
- ∆/νση ∆ιαφάνειας & Η.∆.  
(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 ∆/νσεων Π.Σ.Ε. (µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους 

Προϊσταµένους των ∆/νσεων αρµοδιότητάς τους) 
• ∆/νση Οικονοµικού & ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. 
• Νοµική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.   

 
Εσωτερική διανοµή: 
• ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 


