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ΠΡΟΣ: Συνηµµένο πίνακα αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούµε να προσέλθετε στην 27η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 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 πρακτικού συνεδρίασης 25/10-7-2017 της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 316/2016 απόφασης του 2ου Μονοµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 64/2016 απόφασης του 2ου Τµήµατος του
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 4o: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 65/2016 απόφασης του 2ου Τµήµατος του
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 5o: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό Α144/2017 απόφασης του 1ου Τµήµατος του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 6o: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό Α154/2017 απόφασης του 1ου Τµήµατος του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 213754/374/01-01-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας περί λήψης µέτρων για τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση προβληµάτων, λόγω
έντονων χιονοπτώσεων από την 1η Ιανουαρίου 2017 στο Νοµό Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 8o : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιµετώπιση κατολισθήσεων στην οδό
Αράχωβα - Ζεµενός - ∆ίστοµο την 5/6/2017, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 9o : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιµετώπιση κατολισθήσεων στην οδό
Αράχωβα - Ζεµενός - ∆ίστοµο την 11/4/2017, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 10o : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιµετώπιση λαδιών στο οδόστρωµα στο
Νοµό Βοιωτίας, στην περιοχή Ορχοµενού Λιβαδειάς, την 16/3/2017, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 11o : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιµετώπιση κατολισθήσεων στην οδό
Αράχωβα - ∆ίστοµο - Λιβαδειά - Ορχοµενός την 19/6/2017, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δέσµευσης και πληρωµής δαπάνης απολογιστικά για την παροχή εργασίας
«Εκτέλεση και συντήρηση έργων», στα πλαίσια του έργου: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε.
Ευρυτανίας για τα έτη 2016-2017», χρήση 2017, του τεχνικού προγράµµατος (για τον καθαρισµό του
οδικού δικτύου στα όρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάµου, Βίνιανης,
Καρπενησίου, Φραγκίστας, ∆οµνίστας και Προυσού).
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης της 1ης εντολής πληρωµής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
µηχανηµάτων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2017-2019», χρήση 2017,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπανών για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων της Π.Ε. Φωκίδας.

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Προστασία πρανών
επαρχιακού οδικού δικτύου Κρέντη - Κρυονέρι στη θέση Ακόνια», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού
550.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση οδικής
ασφάλειας οδικού δικτύου Τροβάτο - Τρία Σύνορα (Έτους 2017)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού
240.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του
έργου: «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντων τµηµάτων πρανών στο 1ο χλµ του οδικού άξονα Χρύσω –
Άγιος ∆ηµήτριος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του
έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Σαρκίνης – Καταβόθρας», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισµού 350.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 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 ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του
έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια
του ∆ήµου Αγράφων (Έτους 2016)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου:
«Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού κόµβων περιοχής Λίµνης και Ροβιών Ν. Εύβοιας», προϋπολογισµού
74.400,00 € µε ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας Ι και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του υποέργου:
«Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος τεχνικών 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 ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας Ι και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου:
«Βελτίωση υπάρχοντος οδικού κόµβου περιοχή Γλυφάδας Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού
1.100.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας Ι και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του υποέργου:
«Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό Νο 5
Καστριώτισσα Αθανάσιο ∆ιάκο», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 2016 & 2017», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 80.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του
υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος, τεχνικών έργων και σήµανσης της υπ’
αριθµ. 27 Εθνικής Οδού Άµφισσα - Γραβιά - Όρια νοµού - Β’ Φάση» του έργου: «Συντήρηση Οδικού
∆ικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισµού 160.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του
υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος, τεχνικών έργων και σήµανσης της υπ’
αριθµ. 27 Εθνικής Οδού Άµφισσα Γραβιά Όρια Νοµού – Γ΄ Φάση» του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2015 - 2016 & 2017», προϋπολογισµού 290.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του
υποέργου: «Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισµός ρέµατος Κόκκινος 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
ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2017», προϋπολογισµού 4.100.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου:
«Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες
στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού της χώρας» (Αποκατάσταση λειτουργίας Β΄ αποστραγγιστικού
αντλιοστασίου περιοχής Αυλακίου και επισκευή τεχνικών κατασκευών ΤΟΕΒ Ροδίτσας), Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισµού 22.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου:
«Επέκταση Λιµένα Γλύφας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 2.000.000,00 µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του
έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση φωτεινής σηµατοδότησης κόµβων στο Ε.Ο.∆., αρµοδιότητας
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. (2014-2017) Β΄ Φάση», προϋπολογισµού 88.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του έργου:
«Παρεµβάσεις για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα –
Προσκυνάς (Μελέτη και Κατασκευή)», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού
2.000.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση
διασταύρωσης Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου µε δρόµο προς ανατολική πρόσβαση σήραγγας
Τυµφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Επείγοντα αντιπληµµυρικά
έργα στην κοίτη του Σπερχειού ποταµού, στο τµήµα από Μεριστή µέχρι τις εκβολές του», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισµού 600.000,00 € µε ΦΠΑ.
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 35ο: Κήρυξη ως έκπτωτων των προσωρινών αναδόχων των διαπραγµατεύσεων της 15ης/12/2016
και της 25ης/01/2017, για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε.
Εύβοιας, σχολικού έτους 2016-2017.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού δηµόσιου διαγωνισµού για την: «Προµήθεια
ανταλλακτικών (µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών) στόλου οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων Π.Ε.
Ευρυτανίας, έτους 2017», συνολικού προϋπολογισµού 56.000,00 €, β) των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισµού και ορισµός της αρµόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών.
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού δηµόσιου διαγωνισµού για τη: «Συντήρηση και επισκευή
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2017», συνολικού προϋπολογισµού
40.000,00 €, β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού και ορισµός της αρµόδιας επιτροπής για την
αξιολόγηση των προσφορών.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος 2017»,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την «Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου», Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 40o: Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Μουσικό Γυµνάσιο Λαµίας - Γενικό Λύκειο.
ΘΕΜΑ 41o: Παραχώρηση κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγµα (δωρεάν) µηχανήµατος έργου (τύπου
grater) στο ∆ήµο Μακρακώµης.
ΘΕΜΑ 42o: ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης χορτοκοπτικής λέµβου στον ∆ήµο Ορχοµενού, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση α) διενέργειας δηµόσιου, ανοικτού, πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση
του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας και διόρθωση
της υπ’ αριθµ. 1283/10-7-17 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΣΕ.
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας.
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ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις, παροχή υπηρεσιών, αποζηµιώσεις,
συνδιοργανώσεις, κ.λ.π., Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, οικονοµικού
έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως
εισπραχθέντος, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό,
οικονοµικού έτους 2017, για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Εύβοιας µε τον Πολιτιστικό & Επιµορφωτικό
Σύλλογο Βασιλικού “Π.Ε.Σ.Β.” των πολιτιστικών εκδηλώσεων “ΛΗΛΑΝΤΙΑ 2017”.
ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, οικονοµικού
έτους 2017, για προµήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, έτους
2017 της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης των δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, οικονοµικού
έτους 2017, για τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ∆ήµου Λαµιέων και ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Ρούµελης.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση της 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2017, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας έως το A’ τρίµηνο 2017.
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας έως το Β’ τρίµηνο 2017.
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
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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 ∆ιοίκησης
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