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ΠΡΟΣ: Ό̟ως Πίνακας Α̟οδεκτών 
 
 
 
ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση µελών για συνεδρίαση» 

 
Παρακαλούµε να ̟ροσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής 

Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαµία, Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος 
όροφος), στις 9 Α̟ριλίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 ̟.µ., ̟ροκειµένου να 
α̟οφασίσουµε ε̟ί του ̟αρακάτω θέµατος, µε τη διαδικασία του ε̟είγοντος:  
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της διεξαγωγής του διαγωνισµού, της κατάρτισης των όρων και της 
διακηρύξεως του διαγωνισµού για το έργο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ » ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012. 
 
 

Η συνεδρίαση είναι κατε̟είγουσα και συγκαλείται µε βάση το άρθρο 177 του 
Ν.3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισµού Λειτουργίας της Ε̟ιτρο̟ής, διότι η 
υλο̟οίηση του ̟ρογράµµατος «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ » ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012, διαµέσου ̟ρογραµµατικών 
συµβάσεων, δεν κατέστη εφικτή λόγω διαφόρων κωλυµάτων και µη ε̟αρκούντος του 
χρόνου εξαιτίας αυτών. Εξάλλου οι ̟ρογραµµατικές συµβάσεις κατέστησαν ανενεργείς, 
ενώ το ̟ρόγραµµα ̟ρέ̟ει να υλο̟οιηθεί άµεσα και α̟ρόσκο̟τα, αφού  η ̟αραµικρή 
καθυστέρηση εγκυµονεί κινδύνους για την δηµόσια υγεία.  Για το σκο̟ό αυτό και 
δεδοµένου ότι η διακήρυξη ̟ρέ̟ει να δηµοσιευτεί 40 ηµέρες ̟ριν α̟ό τον διαγωνισµό, 
καθίσταται ε̟ιβεβληµένη η άµεση λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος.  
 



 2  

Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατος ̟αρακαλούµε να ενηµερώσετε το µέλος 
̟ου σας ανα̟ληρώνει, ̟ροκειµένου να ̟αραστεί στη συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής.    
 
 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

 
      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
κ.κ Περιφερειακοί Σύµβουλοι, τακτικά µέλη: 
1.Γκικό̟ουλος Γεώργιος            
2.Ζιώγας Γεώργιος  
3. Λατσούδης Αθανάσιος 
4. Λετώνης Ιωάννης 
5.Παρχαρίδης Παναγιώτης 
6. Πίσχινας Ανέστης 
7. Σκλα̟άνης Ταξιάρχης                                                                                                    
8. Τουσιάδης Θωµάς 

 
         

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
-Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Σ.Ε       
-Πρόεδρο Π.Σ. Π.Σ.Ε. 
-κ.κ. Αντι̟εριφερειάρχες   
-Εκτελεστικό  Γραµµατέα  Π.Σ.Ε.    
-Ανα̟ληρωµατικά Μέλη  
-∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλ/κής ∆ιακυβέρνησης,  
µε την υ̟οχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Π.Σ.Ε. 
-∆/νση ∆ιοίκησης Συλλογικών Οργάνων 
-∆/νση Οικονοµικού – Έδρα  
-∆/νσεις Π.Ε. Π.Σ.Ε. 
-Νοµική Υ̟ηρεσία Π.Σ.Ε 


