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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 12η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2019,
ημέρα Τρίτη 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. 11/18-03-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α462/2018 απόφασης του 1ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής του Ευάγγελου Υφαντή, ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Μονομελές).
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής του Ανδρέα Καλαμπαλίκη, ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου (κατόπιν έκδοσης της υπ΄ αριθμ. Α42/2019
απόφασής του).
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής του Ανδρέα Καλαμπαλίκη, ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου (κατόπιν έκδοσης της υπ΄ αριθμ. Α47/2019
απόφασής του).
ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Παναγιώτη Προβόπουλου, ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Λαμίας.
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 61449/375/19-03-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
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Πρωτοδικείου Λαμίας [σχετικά με την αγωγή που άσκησε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»].
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55978/147/13-03-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(χιονόπτωση στις 12/03/2019).
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 154/54630/9-03-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή του “Ξενοδοχείου Μοντάνα”, στις 8/03/2019).
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 155/54631/9-03-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών (διάθεση πρόχειρων γευμάτων στο
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και της Π.Ε. Ευρυτανίας στον τόπο εκδήλωσης
πυρκαγιάς - περιοχή του “Ξενοδοχείου Μοντάνα” στις 8/03/2019).
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55170/229/12-03-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις και πλημμύρες από 12/03/2019).
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58697/244/15-03-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί προμήθειας άλατος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (υποέργο 14:
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, τα έτη
2018-2019).
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ερεισμάτων στην Π.Ε.Ο. Θηβών - Χαλκίδας, Ν. Βοιωτίας από 11/02/2019).
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός της επαρχιακής οδού Θηβών - Ερυθρών του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Ν.
Βοιωτίας από 6/02/2019).
ΘΕΜΑ 16o: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2840/24-12-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί α) καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερήσιας αποζημίωσης μηχανημάτων
έργων και οχημάτων ιδιωτών, β) έγκρισης του μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών –
φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό,
πλημμύρες, πυρκαγιές στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Βοιωτίας, το χρονικό διάστημα από 101-2019 έως 31-12-2019, για την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά, όπως και
του μνημονίου συνεργασίας.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Γεωργίου Λιχάδας - Ν.Α. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης του
έργου: «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)»,
Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: “Kαθαρισμός γερμανικής τάφρου για τη χρονική περίοδο 2018 - 2019”,
προϋπολογισμού 291.219,51 € με ΦΠΑ, του έργου: “Καθαρισμός γερμανικής τάφρου”, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδικής
ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Αργυροχωρίου - Υπάτης», προϋπολογισμού 120.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης,
φωτοαντιγραφικού χαρτιού & toner, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας»,
προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση α) δαπάνης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:
“Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
της Π.Ε. Φθιώτιδας για την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019-2020”, προϋπολογισμού
600.000,00 € με ΦΠΑ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “Φωτοτυπίες Φωτοαντίγραφα σχεδίων και τοπογραφικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ με
ΦΠΑ, για το έτος 2019.
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος», προϋπολογισμού 73.656,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. Οικ. 52687/789/24-02-2019 απόφασης
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας και μεταφοράς
άλατος.
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
για την «Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος 2019», προϋπολογισμού 60.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια πουλερικών, γάλακτος εβαπορέ, οσπρίων, ρυζιού, ελιών,
τοματοπολτού, καφέ - ζαχαρωδών, γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), λόγω ύπαρξης άγονων τμημάτων στην υπ’ αριθμ.
99398/935/12-05-2017 διακήρυξη» (για τον φορέα: Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε Φωκίδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), προϋπολογισμού 112.664,52 € χωρίς ΦΠΑ.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 41424/1707/21-02-2019 (ΑΔΑΜ:
19SYMV004501802) σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας» με την εταιρεία Ι.Ε.Π.ΥΑ.ΑΡ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(δ.τ. Group Center Hellas Security Energie E.E).
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τη «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών
2018 - 2019 (Ιανουάριος 2019 - Φεβρουάριος 2019)».
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση βεβαιώσεων παροχής υπηρεσιών για τα οχήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή
υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
συνολικού προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Εισαγωγή, αξιολόγηση
και σύγκριση νέων τεχνικών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, σε σχέση με την συμβατική
μέθοδο που ακολουθείται σήμερα, σε αγροτεμάχια του Δήμου Στυλίδας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τα
έτη 2019-2020”.
ΘΕΜΑ 37ο: Ανάθεση εργασιών - παραδοτέων της Πράξης «Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Interreg Europe - RCIA», με κωδικό έργου 2017ΕΠ35620001. Α΄ Εξάμηνο 2019.
ΘΕΜΑ 38o: Ανάθεση εργασιών - παραδοτέων της Πράξης με τίτλο «Innovative cultural and
creative clusters in the MED area - Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές
συστάδες στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA», συνολικού προϋπολογισμού
171.062,00€, με κωδικό έργου 2017ΕΠ35620000. Α΄ Εξάμηνο 2019.
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 55013/818/13-03-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί απευθείας ανάθεσης μαθητικών δρομολογίων για το μάθημα της
κολύμβησης.
ΘΕΜΑ 40o: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 2219/15-10-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών είκοσι επτά (27) έκτακτων νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού
έτους 2018-19, προϋπολογισμού 332.742,89€ με ΦΠΑ, κατόπιν της ΑΠ 7354/25-9-2018
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για μετακινήσεις β΄ τριμήνου εκτός έδρας των
υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για την Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2019, για θέματα πολιτικής
προστασίας, αμοιβές σε νομικούς, επιχορηγήσεις, παροχή υπηρεσιών και απολογιστικά, Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό για δαπάνες πολυετών υποχρεώσεων μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων,
ετών 2019-2020, 2020-2021, 2021-202, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 51ο: Α. Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών του
υποέργου: «Τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση και λειτουργία του Κέντρου Ιστορίας
Πολιτισμού Ευρυτανίας (Κ.Ι.Π.Ε.)». Β. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 221 παρ.
11β και 11δ του Ν. 4412/2016, για την παρακολούθηση και παραλαβή των σχετικών
προμηθειών και υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση α) δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών και β)
ανάκλησης δεσμεύσεων πίστωσης, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για οδοιπορικά (Απριλίου - Μαΐου) των υπαλλήλων
της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση α) δαπανών & δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας και β) μερικής ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή του
στην Διεθνή Έκθεση «Natural & Organic Products Europe 2019», στον Εκθεσιακό Χώρο ExCel
London, Λονδίνο/Ηνωμένο Βασίλειο.
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
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