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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 36η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 17η Σεπτεμβρίου
2018, ημέρα Δευτέρα 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. 35/10-09-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό Α304/2018 απόφασης του 1ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, [ προσφυγή της Α.Ε. με την επωνυμία "ΑΛΦΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΕ ].
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Α2΄) [σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης 78/29-01-2018
αίτηση ακύρωσης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»].
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Θήβας [σχετικά με την έφεση του Δημητρίου Κατσέλη και λοιπών
(συν.27)].
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 359/Συν.27η/19-06-2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του
Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ107/2013 πράξης επιβολής
εισφορών του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].
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ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή που άσκησε ο Δημήτριος
Μαυρουδής].
ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της Αθηνάς-Ειρήνης
Σακελλαρίου και λοιπών (συν.3)].
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Βασιλείου Κοτσαφίτη].
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την αναίρεση που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας» κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚ ΑΕ»]
ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»].
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 650/197469/28-08-2018 απόφασης του Αντιπερειφερειάρχη
Π.Ε Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (Βροχοπτώσεις από 27/08/2018).
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 187168/1581/9-08-2018 απόφασης του Αντιπερειφερειάρχη
Π.Ε Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (Πλημμύρες, καταπτώσεις - κατολισθήσεις από 3/8/2018).
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 207342/689/10-09-2018 απόφασης του Αντιπερειφερειάρχη
Π.Ε Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στην ΠΕ Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ’ αρ. 197215/589/28-8-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των πυρκαγιών στις 31/7/2018 &
12/8/18 στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων και στις 27/8/2018 στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.
Άννας.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση οριστικής παραλαβής των επιμέρους μελετών, της μελέτης:
«Περιφερειακός Δρόμος Τρικόρφου», της Αναδόχου Σύμπραξης: «Σίγμα μελετών Α.Ε., Γ.
Κυριαζής, Λ. Χρυσανθακόπουλος, Γ. Φράγκος, Σ. Πανουργιάς, και Χ. Σαρόγλου », ΠΕ
Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων
βράχων στην Επ. Οδό αρ. 5, στην περιοχή της Στρώμης», ΠΕ Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή Εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Χ.Κ. Καρπενησίου» και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, Προϋπολογισμού 2.750.000,00 € με Φ.Π.Α, ΠΕ Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή σχολικών
μονάδων δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 139.000,00€ με Φ.Π.Α, ΠΕ Ευρυτανίας .
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ΘΕΜΑ 19o: α) Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού : "Μίσθωση μηχανημάτων
έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής
περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων", προϋπολογισμού 73.308,80€ με
Φ.Π.Α. και β) Έγκριση των όρων της συνημμένης Διακήρυξης, ΠΕ Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 20o: α) Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού: "Μίσθωση μηχανημάτων
έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής
περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου", προϋπολογισμού 73.765,12€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. β) Έγκριση των όρων της συνημμένης Διακήρυξης, ΠΕ
Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: “Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού
οδικού δικτύου Βοιωτικής Ακτής” του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας” .
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση: α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και κατασκευής του έργου: «Συνολική
βελτίωση και ανάπλαση της παραλιακής δημοτικής οδού και της έμπροσθεν αυτής
διαμορφωμένης ζώνης στον οικισμό Μαρμαρίου», β) της δαπάνης του έργου, προϋπολογισμού
1.100.000,00 € με Φ.Π.Α. και γ) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης ,
Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - Οικονομικής
προσφοράς και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Προστασία φυσικού περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση
επισκεπτών και μέτρα αντιπυρικής προστασίας» στα πλαίσια του προγράμματος "Διατήρηση
δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος
Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας (LIFE 11 NAT/GR/1014).”, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 24 o: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Γέφυρα Κωσταλεξίου
Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση
φωτεινής σηματοδότησης κόμβων στο Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε/Π.Σ.Ε (2014-2017) –Β΄
ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 88.000,00 € με ΦΠΑ., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «Κατασκευή οδού
σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας, Τμήμα από Χ.Θ: 8+120 έως Χ.Θ: 11+627,05».
Προϋπολογισμού: 6.400.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση: α) Διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για: “Λοιπές δαπάνες
πολιτικής προστασίας έτους 2018 - Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού Άλατος “ β) των
όρων της συνημμένης Διακήρυξης και γ) δέσμευση πίστωσης και συγκεκριμένα 50.000 € με
Φ.Π.Α. για το έτος 2018, ΠΕ Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου : “Προμήθεια άλατος αποχιονισμού
για τις ανάγκες του οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας” για τα έτη 2018-2019.
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “ Προμήθεια
παιδικού γάλακτος και γάλακτος εβαπορέ “ για τις ανάγκες στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων
στις Θερμοπύλες της ΠΕ Φθιώτιδας (ΠΣΕ)”, προϋπολογισμού 29.999,47€ με Φ.Π.Α. και β) των
όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
για την υλοποίηση του υποέργου: “Προμήθεια άλατος αποχιονισμού εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας έτους 2018”, προϋπολογισμού 55.056,00€ με ΦΠΑ. “.
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 2/2018 & 3/2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης 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 για ένα έτος.
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 205509/3031/6-09-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, Π.Ε.
Ευρυτανίας .
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση: α) Του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου: «Καθαριότητα των
κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας» για δύο (2)έτη και β) της κατακύρωση του έργου .
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση Βεβαιώσεων Παροχής Υπηρεσιών για τα οχήματα της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 38o: α) Διόρθωση της αρ. 1732/30-07-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας με Διαπραγμάτευση στις
18 Δεκεμβρίου 2017 για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας για τα
σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020 και β) Έγκριση του από 07-09-2018
πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 5/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης
για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα
προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό
για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας
των σχολικών ετών 2018 και 2018-2019» και Κατακύρωση των τελευταίων μειοδοτών του
διαγωνισμού.
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 40o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ.1878/πρ.33/27-8-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, ως προς το όνομα του προμηθευτή του α/α 1, ΠΕ Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΕ Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες,
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συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2018 και ανακλήσεις δεσμεύσεων πίστωσης, ΠΕ
Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την υλοποίηση του συνοδευτικού μέτρου της
Κοινωνικής Σύμπραξης των Πράξεων: “Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ,
Διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018 - 2019 Κ.Σ. Φωκίδας».
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε .
Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
ΠΕ Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2018, ΠΕ Ευβοίας .
ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΕ Ευβοίας .
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2018, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας (Ειδικός Φορέας 073 & 071) για
δαπάνες υπηρεσιών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και εισφορών και συνδιοργάνωσης (πίνακες α
και β ) οικονομικού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών - Πρωτοκόλλου
παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π Ε. Ευρυτανίας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 53o: Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
συνοπτικού διαγωνισμού: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Καρπενησίου» , Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 54o: Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
συνοπτικού διαγωνισμού: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΕΣ
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ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση του από 10-09-2018 πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, τα έτη 2018 - 2019 στη Π.Ε.
Βοιωτίας» .
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
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