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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 3 - 04 - 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 73798/880
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 14η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου 2019,
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. 13/1-04-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α561/2018 απόφασης του 1ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 3: Λήψη απόφασης περί κατάθεσης ή μη αίτησης οριστικής τιμής μονάδος στο Εφετείο
Ευβοίας, για ακίνητο του Δήμου Χαλκιδέων.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 68908/408/28-03-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για τη
σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά με το εάν η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» οφείλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν.4305/2014 να αναρτήσει τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2018 στο «Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ»].

ΘΕΜΑ 5: Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 7/2019 απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 6: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 648/26-03-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί διορισμού δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής του Ανδρέα Καλαμπαλίκη, ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου (κατόπιν έκδοσης της υπ΄ αριθμ. Α42/2019
απόφασής του).
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ΘΕΜΑ 7: Διορισμός δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Γεωργίου Τάκη, υπαλλήλου της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 8: Διορισμός δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Αθανάσιου Μπίκα, υπαλλήλου της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ευρυτανίας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 66857/267/27-03-2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες από 27/03/2019).

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 72702/283/2-04-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί προμήθειας άλατος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΘΕΜΑ 11o: 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 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 774/36382/15-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων
στην περιοχή Θηβών (Θήβα, Ελαιώνας, Νεοχωράκι. Στρατόπεδο), του επαρχιακού οδικού
δικτύου Ν. Βοιωτίας, από 15/02/2019.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 393/19860/28-01-2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός ρέματος στην περιοχή του Ακραιφνίου Ν. Βοιωτίας, από
28/01/2019).

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 785/36881/15-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(κατολισθήσεις και καθαρισμός δέντρων και κλαδιών στις περιοχές Αράχωβας - Ζεμενού -
Διστόμου και Λιβαδιού καθώς και καθαρισμός του ρέματος Μπουτζά περιοχής Αγ. Γεωργίου Ν.
Βοιωτίας από 15/02/2019).

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 706/33131/12-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (άρση
καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Αράχωβα - Λιβάδι, θέση «Κοκκινόβραχος», Β' Φάση, του Ν.
Βοιωτίας από 12/02/2019).

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός Κηφισού ποταμού, στη θέση «Άγιος Δημήτριος», περιοχής Δαυλείας στο Ν.
Βοιωτίας, από 4/03/2019).

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας, για τον αποχιονισμό και την ρίψη άλατος σε
οδούς αρμοδιότητάς της, από 13-03-2019 έως 31-03-2019, στις περιοχές Ελικώνα και
Παρνασσού και σε άλλες περιοχές του νομού κατά περίπτωση.

ΘΕΜΑ 18o: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 309/11-02-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης της αριθμ. 20113/469/28-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων: «Πτώσεις βράχων επί του οδοστρώματος του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου
Νομού Φωκίδας».



3

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67343/1493/27-03-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (ενίσχυση πρανών και διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου Πλειστός).

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 156/54645/13-03-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 12/03/2019).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου - Α΄ Φάση», προϋπολογισμού
1.486.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών - βελτίωση οδικής ασφάλειας
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας 2018», προϋπολογισμού 3.900.000,00
€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών ναών Άτταλης»,
προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας
για τα έτη 2018 – 2019 (Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού 988.144,14 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικίας Κριεζώτη», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του ανασυνταγμένου 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) &
της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου: «Αντικατάσταση – επισκευή αρδευτικού
αύλακα Καλαποδίου και βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου», Π.Ε. Εύβοιας, μετά την
υπ’ αριθμ. 1901/19-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΖΥΟ465ΧΙ8-Α0Ο) απόφαση ένταξης στη ΣΑΕΠ 066 του
απαιτούμενου ποσού για την αποπληρωμή της 1ης Σ.Σ., σε συμμόρφωση στην υπ’ αριθμ.
Α1075/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα ΣΤ’ Τριμελές).

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου νότιας Εύβοιας για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου περιοχής Δίρφυς για το έτος 2017», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράκαμψη
λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου: «Επέκταση
αλιευτικού καταφυγίου Δ.Δ. Αχλαδίου δήμου Εχιναίων», συνολικής συμβατικής αμοιβής
139.826,50 χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση πτερυγότοιχων
γεφυρών μέσου ρου βοιωτικού Κηφισού», προϋπολογισμού 100.000,00€.

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας ενδιάμεσης υποβολής της οριστικής μελέτης
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οδού του 4ου σταδίου (έληγε στις 9.10.2018) της μελέτης με τίτλο: “Μελέτες για την βελτίωση της
Π.Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού στο τμήμα από κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ. Σώζοντα”.
συμβατικής αμοιβής 61.378,00 € χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και επαναδημοπράτηση του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου
φορτηγού”, προϋπολογισμού 94.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 5η έκθεση Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τη “Συντήρηση - επισκευή -
εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού
6.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την εκτέλεση του
ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μελέτη του Παραδοσιακού Τυριού “ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ”
της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 38ο: 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 39ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση νέας παράτασης ημερομηνίας λήξης των λογαριασμών ανταποδοτικών
τελών του Κωπαϊδικού Πεδίου 2018, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Καθαρισμός αρδευτικών καναλιών Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε
Βοιωτίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2518/28-03-2019 (ΑΔΑ: Ω6Ψ87ΛΗ-ΚΕΖ) απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης παράτασης των συμβάσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μέχρι την ολοκλήρωση των οικείων διαγωνισμών και όχι
πέραν της 30-06-2019 σύμφωνα με το αρ.101 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ.Α/26-03-2019) ή/και
τυχόν μεταγενέστερες νομοθετικές παρατάσεις.
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες και αμοιβή
φυσικών και νομικών προσώπων, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στα
πλαίσια συνδιοργανώσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση α) πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών και β) ανάθεσης
δαπανών υπηρεσιών για την Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση α) δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και β) ανάκλησης
δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

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

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για
τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail
στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της
ελιάς, έτους 2019 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 67.794,78 € με ΦΠΑ και β) των όρων
της σχετικής διακήρυξης.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 57ο: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 701/26-03-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. και έγκριση αποδέσμευσης πίστωσης για την εκτός έδρας μετακίνηση του Εντεταλμένου
Περιφερειακού Συμβούλου Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα.
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ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση μετακινήσεων του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα.

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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