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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 8 - 11 - 2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 245562/2731
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

Τηλέφωνα
FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
Ιωάννα Μπερτσιμά
: 22313-54706 & 707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στην 42η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα, στη Μακρακώμη, με τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 40/30-10-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής - ανακοπής του Αθανασίου Παναγοδήμου,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Κουτρόγιαννου, ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με
την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε.»,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με
την επωνυμία «ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με
την επωνυμία «ΜΕΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Χ.ΜΙΧΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
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ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Α.Ε (ΜΕΤΚΑ Α.Ε)», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα
Θ΄).

ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής αποζημίωσης του Δημητρίου Κατσέλη κ.λ.π.
(συν.27), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θήβας.

ΘΕΜΑ 14o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής Σπυρίδωνος Δημόπουλου και λοιπών (συν. 4),
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 15o: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου για αναίρεση της υπ΄αριθμ. Α1135/2017
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΘΕΜΑ 16o: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων στην ανώνυμη εμπορική
εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 17o: Διορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 18o: Διορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 19o: Ανάθεση σε δικηγόρο εξώδικων ενεργειών για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 20o: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου για αναίρεση της υπ΄αριθμ. Α1512/2017
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΘΕΜΑ 21o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 280/20-2-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί
διορισμού δικηγόρου για τη νομική στήριξη πρώην Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φωκίδας, ενώπιον του
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας.

ΘΕΜΑ 22o: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά κατά της με αριθμό 54/2016
απόφασης του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 23o: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά κατά της με αριθμό 49/2016
απόφασης του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 231481/793/25-10-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(βροχοπτώσεις από 23/10/2017).

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 227292/772/16-10-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(εκδήλωση πυρκαγιάς από 16/10/2017).

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 234300/809/25-10-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών προς αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Αποκατάσταση αναχωμάτων και συρματοκιβωτίων Σπερχειού ποταμού και παραποτάμων του
στην περιοχή του Δήμου Λαμιέων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 28o: Λύση Σύμβασης του ερευνητικού έργου: “Σύστημα Αξιοποίησης των αυτοφυών πληθυσμών
του Sideritis Euboea (τσάι του βουνού) στην Π.Ε. Εύβοιας”.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Διαχείριση άρδευσης
και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου» έτους 2018, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού
239.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης, β) κατάρτισης των
όρων - σύνταξης της σχετικής διακήρυξης και γ) πολυετούς δέσμευσης πίστωσης.

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για τη “Συντήρηση κτιριακών
εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας” έτους 2018, προϋπολογισμού 31.000,00 € με
ΦΠΑ, β) κατάρτισης των όρων - σύνταξης της σχετικής διακήρυξης και γ) πολυετούς δέσμευσης
πίστωσης.

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών για τις ομάδες 1
και 2 του συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας
& υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν μετά από πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για τα άγονα
τμήματα 9, 10 και 11 του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή
μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», προϋπολογισμού 22.000,54 €
με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος για τις ομάδες Β και
ΣΤ της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβουλος
Υποστήριξης ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Ευρυτανίας», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού
διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: “Προμήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - στηθαίων
ασφαλείας οδών - υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων”, Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 46.000,00 €
με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού,
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 207.709,25 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 38o: Επικύρωση της υπ΄ αριθμ. 242974/2481/06-11-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας περί έγκρισης του αριθμ. 9/2-11-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των
Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ευρυτανίας
σχετικά με την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και σύμφωνα με το
άρθρο 32 παρ. 2 περ. α' του Ν. 4412/2016, για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95,
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πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)”, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας της, για χρονικό
διάστημα ενός έτους (2017-2018), προϋπολογισμού 353.674,17 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 10 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του 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 αρμοδιότητας της για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού
377.884,29 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών (μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών) στόλου
οχημάτων και μηχανημάτων έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού
56.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής του συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2017”, Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
50.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν μετά
από πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, σε συνέχεια του άγονου ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου
διαγωνισμού για την “Προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα έργου της Π.Σ.Ε. στη Φθιώτιδα”,
προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού,
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος χειμερινής περιόδου 2017-2018 για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 199.961,73 € με ΦΠΑ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση πρακτικού 14 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών όλων των
διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας αναφορικά με την εξέταση των προδικαστικών
προσφυγών που κατατέθηκαν κατά της υπ΄αριθμ. 1965/16-10-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής ΠΣΕ, στα πλαίσια του ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2017-2018,
2018-2019 και 2019-2020.

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8921/3-11-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
περί έγκρισης του αριθμ. 1/3-11-2017 πρακτικού και προσωρινής ανάθεσης (26) είκοσι έξι νέων
δρομολογίων (ΑΠ 8503/20-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού
έτους 2017-18, συνολικού προϋπολογισμού 246.324,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 198.648,96
€ + ΦΠΑ 24%).

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό της
Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2017, για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων, παροχής
υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κλπ.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης και από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στη
διοργάνωση, με τον Ναυτικό Όμιλο Ιτέας, του 2ου τουρνουά υδατοσφαίρισης ανδρών «Κων/νος
Ξανθάκος».

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 58ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1078/12-6-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 59o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό για τη
συνδιοργάνωση, με την Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδας, της εκδήλωσης
“ΟινοΚεντρικά 2017”.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 60o: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ και κλιματιστικών της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας σε σχολεία, φορείς και συλλόγους της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 61o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για τη συμμετοχή
του στη «Διεθνή Έκθεση BIG 5 SHOW DUBAI 2017», στο εκθεσιακό κέντρο Dubai World Trade Centre
στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε όπως 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. Κων/νος Βαρδακώστας
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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