
                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Λαμία, 13 - 08 - 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ       Αριθμ. πρωτ.: (οικ.)183788/1794
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
: Αναστασία Μίλη
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54707, 706
: 22313-54715
: oikon  omiki  .  epitropi  @  pste  .  gov  .  gr

             ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην  29η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 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.  28/5-08-2019 πρακτικού  συνεδρίασης της  Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ

ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο  Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την  προσφυγή του Γεωργίου
Ευαγγελίου] .

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Λαμίας  (Μονομελές  Α’ Τμήμα) [σχετικά  με  την  αγωγή  του  Βασίλειου
Κουτσοθεόδωρου και λοιπών (συν.45)] .

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α’ Μονομελές) [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤ. Ν. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»]

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Συμβούλιο  της  Επικρατείας  (Τμήμα Ε’)  [σχετικά  με  την  έφεση της  Μαρίας  Χατζηδούρου  και
λοιπών (συν. 4)] .

ΘΕΜΑ 6o:  Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Β’) [σχετικά με την έφεση που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας»] .
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ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Tμήμα Α1 Ακυρωτικό) [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης του Αχιλλέα
Ξενοκώστα και του Γεωργίου Ξενοκώστα] .

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με
την επωνυμία “ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΒΕΕ”] .

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με
την επωνυμία “ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.”] .

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Λαμίας  (Μονομελές  Β’  Τμήμα) [σχετικά  με  την  προσφυγή  του
Κωνσταντίνου Αχείλα] .

ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Ανάργυρου
Μουστάκα] .

ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της Καλλιόπης
Χας Ευαγγέλου Καλλου] .

ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας», στο
Πολυμελές Πρωτοδικείο  Λαμίας  [αγωγή  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  “Τοξότης
ανώνυμος τεχνική, ναυτιλιακή, εμπορική, βιομηχανική και τουριστική εταιρεία” ] . 

ΘΕΜΑ 14o: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου, για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» .

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 15o: 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 για τα έτη 2018-2019 - διαχείριση εξοπλισμού του κέντρου Θερμοπυλών, εργασίες
επί του χειμάρρου Γερακάρη στην ΤΚ Κομποτάδων, κατάσβεση πυρκαγιών στις περιοχές των
ΤΚ:  Καστρίου,  Δίβρης  και  στην  περιοχή  του  Παρνασσού  στον  Δήμο  Αμφίκλειας  -  Ελάτειας,
αποκατάσταση  πρόσβασης  σε  αντιπυρικές  λωρίδες,  παρελθόντες  αποχιονισμοί  επαρχιακών
οδών), (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση  της  υπ΄  αριθμ.  176936/775/5/8/2019  απόφασης του  Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.  Φθιώτιδας περί  διάθεσης πόρων και  μέσων  για  την  αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  -
[πυρκαγιές από 3/8/2019], (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 182837/815/12-8-2019 απόφασης του  Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί καθαρισμού βλάστησης, προκειμένου η πρόληψη δασικών πυρκαγιών και η
βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 182385/812/12-8-2019 απόφασης του  Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.  Φθιώτιδας  περί  διάθεσης  πόρων  και  μέσων  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών
(επιφυλακή για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών από 10/8/2019),  Π.Ε. Φθιώτιδας .
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση  της  υπ΄  αριθμ.  177070/476/5/8/2019  απόφασης  του  Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας,  περί  διάθεσης πόρων και  μέσων για την  αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Φωκίδας, πυρκαγιά 29/7/2019 Ιτέα - Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης ύψους 5.456,00 € προς αντιμετώπιση ισχυρής
χιονόπτωσης  από  13/2/2019,  [βάση  της  υπ’ αριθμ.  3395/74  απόφασης  Αντιπεριφερειάρχη],
(Π.Ε. Φωκίδας) .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ   - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση: α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ορεινών
οδικών αξόνων λόγω καθιζήσεων και καταστροφών από θεομηνίες» και β) της δαπάνης, των
όρων και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου,  (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση  δωρεάν εκπόνησης της  περιβαλλοντικής μελέτης  του  έργου  με  τίτλο
«Βελτίωση του Ισόπεδου Κόμβου ΒΙΟ.ΠΑ.  Άμφισσας στην Ε.Ο. 27  Άμφισσας  –  Μπράλου στο
Νομό Φωκίδας» .

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Σήμανση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα
έτη 2018-2019 (Β΄Φάση)», (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 24o:  Έγκριση: α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “Επέκταση προβλήτας Λιμ.
Αρκίτσας  -  Ν.Α.  Φθιώτιδας”,  β)  της  διακήρυξης  και  των  λοιπών  τευχών  δημοπράτησης  του
έργου, προϋπολογισμού: 2.580.000€, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 25o: Χορήγηση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  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”, Προϋπολογισμού  195.939,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση  πρακτικού  (01-08-2019)  συνεδρίασης  της  επιτροπής  διενέργειας  του
συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας, Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και
του Κ.Ε.Σ.Υ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 51.628,64 € με  Φ.Π.Α 24%»,
(Π.Ε. Εύβοιας) . 

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση  α)  διενέργειας  του  συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια άλατος
2019", β) της  μελέτης και των  τεχνικών προδιαγραφών του  διαγωνισμού, γ) της  δαπάνης  του
ποσού  των  74.354,00 € και  δ)  των  όρων  διακήρυξης  του  εν  λόγω  διαγωνισμού,  (Π.Ε.
Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και  των  όρων  του,  για την
προμήθεια  πινακίδων  και  στηθαίων  ασφαλείας  οδών,  συνολικού  προϋπολογισμού
33.999,99 €, (Π.Ε. Φωκίδας) . 

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την
«Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και  φωτοτυπικού χαρτιού-εκτυπωτών περιόδου 2019-
2020  της Π.Ε.  Φωκίδας και  των  γραφείων της Α/θμιας και  Β/θμιας εκπαίδευσης»,
συνολικού προϋπολογισμού 28.064,52 € χωρίς Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φωκίδας) .
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 30o:  Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  του  έργου:  «Ανάπτυξη  και  εφαρμογή  υπηρεσιών  ευφυούς  γεωργίας  για  την
καλλιέργεια του βαμβακιού και της τομάτας στην περιοχή της Κωπαΐδας» και β) κατακύρωση του
έργου, (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας . 

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού  διαγωνισμού  και  των  όρων  παροχής  γενικών
υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων  περί δράσεων πρόληψης πυρκαγιών έτους 2019,
συνολικού προϋπολογισμού 80.463,60  €, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  και  των  όρων  παροχής  γενικών
υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων  περί δράσεων πρόληψης πλημμυρών έτους 2019,
συνολικού προϋπολογισμού  74.313,20  €,  (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον  Τακτικό
Προϋπολογισμό  Οικονομικού  Έτους  2019  για  δαπάνες,  προμήθειες,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019 - Γιορτή πέστροφας - (Π.Ε. Βοιωτίας) .
 
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον  Τακτικό
Προϋπολογισμό  Οικονομικού  Έτους  2019  για  δαπάνες,  προμήθειες,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019,  (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση  δαπάνης  και  δέσμευσης  πίστωσης  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,  (Π.Ε.
Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για  την  πληρωμή έργων,  μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 40o:Έγκριση δέσμευσης πίστωσης  και  πληρωμής  δαπάνης  από  τον Τακτικό
Προϋπολογισμό  Οικονομικού  Έτους  2019 για  δαπάνες,  προμήθειες,  συντηρήσεις  ή  παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019 και ανάκληση δεσμεύσεων πίστωσης, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
(Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης  δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης του
δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  της  γέφυρας  Φραντζή  του  επαρχιακού  οδικού  δικτύου  Λαμίας  -
Γοργοποτάμου”, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης της 35ης Εντολής Πληρωμής
& Πιστοποίησης του έργου: «Οδός Δομνίστα - Ροσκά  - Πάντα  Βρέχει  - Όρια Νομού  - Ν.Α.
Ευρυτανίας», (Π.Ε. Ευρυτανίας) .
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ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Δ.Ε
της  Π.Ε. Ευρυτανίας  για  δαπάνες  εισφορών,  αμοιβών,  επιχορηγήσεων  και  προμηθειών,
οικονομικού έτους 2019, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση  ανάθεσης  δαπανών  υπηρεσιών  και  προμηθειών  για  την  Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε.  Ευρυτανίας .

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 46o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2146/08-10-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
αναφορικά  με  το  ημερήσιο  κόστος  τροποποίησης  του  μαθητικού δρομολογίου  αριθμού  549,
όπως αυτό αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι με α/α 15, (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ  47o: Έγκριση αιτημάτων  έκπτωτων  προσωρινών  μειοδοτών  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας μαθητικών δρομολογίων  της 18ης/12/2017, σύμφωνα με την αρ. 484/28-02-2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία για το
διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2019, (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ  49o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της
ΚΥΑ 50025/19-9-2018 για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 του σχολικού έτους
2018 – 2019, (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ  50o: Διόρθωση της  υπ΄αριθμ.  218/28-01-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
ως προς τον αριθμό μαθητικού δρομολογίου, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ  51o: Συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης  και  Πιστοποίησης  των  Περιφερειακών
Ενοτήτων και  της Επιτροπής Συντονισμού και  Παραλαβής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
που  αφορούν  την  Διακήρυξη  1ΔΚΠ/2019  “Πρόγραμμα  Περισυλλογής  και  Διαχείρισης  ή  και
Αποτέφρωσης  κάθε  είδους  νεκρών ζώων και  κατασχεθέντων  τροφίμων και  λήψη  δειγμάτων
εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε.
Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)”, προϋπολογισμού
1.500.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) . 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση  του 4ου  Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού  με  τίτλο  Παροχή  υπηρεσιών  για  τον  από  εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
για τo έτoς 2019 στο τμήμα Α της  Π.Ε. Φθιώτιδας .

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος
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που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙ  ΝΑΚΑΣ 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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