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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26 - 10 - 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 248134/2996
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

Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
Αναστασία Μίλη
: 22313-54706, 707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο 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 την 31η Οκτωβρίου 2018,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο “Kymi Palace”, στην παραλία Κύμης του
Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 41/22-10-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της της με αριθμό Α61/2018 απόφασης του 2ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (υπόθεση Δημητρίου Μόσχου).

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της της με αριθμό Α62/2018 απόφασης του 2ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (υπόθεση Ντιλιάρας Πασενίδου).

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της της με αριθμό Α30/2018 απόφασης του 2ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (υπόθεση Ζιμπίδη Κωνσταντίνου του
Νικολάου).

ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της της με αριθμό Α31/2018 απόφασης του 2ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (υπόθεση Μπουμπάρη Δημητρίου του
Νικολάου).

ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της της με αριθμό Α32/2018 απόφασης του 2ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (υπόθεση Μουτούνη Αγγελικής του Βασιλείου).

ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της της με αριθμό Α38/2018 απόφασης του 2ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (υπόθεση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με
την επωνυμία “Π. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. - ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ, ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΡΓΑ” και διακριτικό τίτλο “Π. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.”).
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ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της της με αριθμό Α114/2018 απόφασης του Α΄
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (υπόθεση Αναστασίου Τουλούμη του Ιωάννη).

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης περί κατάθεσης ή μη μήνυσης κατά της Σταμούδη Ελένης του
Αθανασίου και κατά παντός τρίτου για τέλεση σύνταξης και χρήσης πλαστού εγγράφου, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 240958/1621/17-10-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
[σχετικά με τη συζήτηση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης του Αθανασίου Νικολάου].

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 240960/1622/17-10-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αταλάντης
[σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής της Μαρίας Μαγουλά].

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 245220/1644/23-10-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρουμένου, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή
για τη διενέργεια επιδόσεων.

ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Β΄) [σχετικά με την έφεση του Ιωάννη Βενιζέλου ως νόμιμου
εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΑΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»].

ΘΕΜΑ 14ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής των Απόστολου Καραγιάννη του
Βασιλείου και Απόστολου Καραγιάννη του Αριστείδη, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 15ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Βαρβάρας - Παναγιώτας Αισώπου
και λοιπών (συν.23), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 16ο: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί ερωτήματος της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 240209/760/17-10-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί προμήθειας ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5618/242137/19-10-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Τούμπρι στην περιοχή Δήμου Αράχωβας, Ν. Βοιωτίας, από 20-10-2018).

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά δέκα τεμαχίων (εμπορευματοκιβωτίων,
προκατασκευασμένων οικίσκων), στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού
στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση 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
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Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας (LIFE 11 NAT/GR/1014)”, προϋπολογισμού 195.939,00 € με
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 21o: Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 2236/15-10-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με το έργο: “Συμπληρωματικές εργασίες στο πέτρινο κτίριο (πρώην
Σανατόριο) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας”, προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 22o: Εξέταση ενστάσεων των Οικονομικών Φορέων «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» και
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ματαίωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: “Επισκευή και
αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης”, προϋπολογισμού
2.433.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας (εξ΄αναβολής).

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή οδού
σύνδεσης ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ Γλύφας τμήμα από Χ.Θ: 8+120 έως Χ.Θ: 11+627,05»,
προϋπολογισμού 6.400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 24o: Αναβολή έκδοσης απόφασης περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του
έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Νότιο -
Κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2016 και 2017», αναδόχου Χρήστου Λεβεντάκου Ε.Δ.Ε., έως την
ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 περί έκπτωσης
αναδόχου (εξ΄ αναβολής).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
για την “Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση ασφαλτομίγματος”, προϋπολογισμού 74.400,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση
μεταλλικών εσχαρών τα έτη 2017-2018», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
για την “Προμήθεια άλατος αποχιονισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας
έτους 2018”, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι 31/12/2018, προϋπολογισμού
44.400,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (55.056,00€ με ΦΠΑ 24%).

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια παιδικού γάλακτος και γάλακτος εβαπορέ” για τις ανάγκες του κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις Θερμοπύλες της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού
προϋπολογισμού 29.999,47€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την
“Προμήθεια άλατος 2018 - 2019 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”,
προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «Μίσθωσης
μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς & πλημμύρες
χειμερινής περιόδου 2018, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια
πραγματοποίησης εκδήλωσης για τη βράβευση των διακριθέντων μαθητών στον Πανελλήνιο
Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ»,
σχολικού έτους 2017-2018, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “MEAT DAYS - DAIRY EXPO & FROZEN FOOD 2018”, στον
εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo, Αθήνα.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για
τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων έτους 2018”, προϋπολογισμού 220.920,00 € χωρίς
ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 37ο: Επικύρωση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 243828/3632/22-10-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων στους
προσωρινούς μειοδότες του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά μαθητών
δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2018-2019»
για τα άγονα δρομολόγια της υπ΄αριθμ. 136685/2115/12-06-2018 διακήρυξης μέχρι την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το
αργότερο μέχρι 31.12.2018 σύμφωνα με το άρθρο 21, του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ Α΄169/20-9-2018).

ΘΕΜΑ 38ο: Επικύρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 243840/3633/22-10-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων στους
προσωρινούς μειοδότες του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά μαθητών
δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2018-2019»
για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την
υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 31.12.2018 σύμφωνα με το
άρθρο 21, του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ Α΄169/20-9-2018).

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάδειξη προσωρινών
μειοδοτών για την ανάθεση επτά (7) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση α) της υπ’ αριθμ. οικ. 242835_6853/19-10-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση,
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νέων δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 63 του
Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/06-09-2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4563/2018
(ΦΕΚ 169΄/ Α/20-9-2018) και β) του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης ενός (1) νέου
δρομολογίου μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών,
δημοσίων σχέσεων κλπ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση ανάθεσης δαπάνης για ενημέρωση update ήδη υπάρχουσας (app)
εφαρμογής για τους χάρτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 54o: Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής, αξιολόγησης, καταστροφής ή εκποίησης
πάγιου υλικού της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 55o: Παραχώρηση, δωρεάν και κατά χρήση, εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας σε σχολεία και φορείς της Π.Ε. Φθιώτιδας.
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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

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


