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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην  34η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου 2019,
ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  του  αριθμ.  33/15-10-2019 πρακτικού  συνεδρίασης της  Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

NOMIKA   ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ  2ο: Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από ήδη
ασκηθείσα έφεσή της, (Π.Ε. Εύβοιας).

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη, ένδικου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, [σχετικά με παράβαση του αγορανομικού κώδικα] .

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, [σχετικά
με αίτημα της εταιρείας «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» για εξώδικο συμβιβασμό] .

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, [σχετικά
με χορήγηση βεβαίωσης χρήσης γης, στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και
Κοινωνικής Ωφέλειας ‘Βελούχι’] .

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.  (Οικ.) 236607/1226/22-10-2019  απόφασης  του
Περιφερειάρχη Στερεάς  Ελλάδας,  περί ορισμού  δικαστικού  επιμελητή  για  τη  διενέργεια
επίδοσης .

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Θ’ Τμήμα) [σχετικά με την έφεση της Ευμορφίας Λουλούδη] .
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ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, [σχετικά
με τροχαίο ατύχημα που συνέβη περί το 20ο χ.θ. της Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού.]
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Ζ’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.»] .

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.  (Οικ.) 222812/1175/07-10-2019  απόφασης  του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου  για την εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας [σχετικά με την Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων
αποζημίωσης της Κωνσταντίας Παπαρούπα και λοιπών (συν. 3)] .

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.  (Οικ.)  222705/1174/07-10-2019  απόφασης  του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου  για την εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας [σχετικά με την Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων
αποζημίωσης της Δήμητρας Δουγέκου και λοιπών (συν. 3)] .

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση  αιτήματος  αντικατάστασης  Δικηγόρου  λόγω  κωλύματος,  προς
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Tμήμα Α1
Ακυρωτικό) .

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 741/2201777/2-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.  Ευρυτανίας  περί  διάθεσης πόρων και  μέσων  για την αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών
(βροχοπτώσεις από 03/10/2019).

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ. αρίθμ. 226541/5160/10-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί «Πτώσεων Βράχων επί του οδοστρώματος του Επαρχιακού Δικτύου Νομού
Φωκίδας – Άνω Πολύδροσο Χ.Κ. Παρνασσού», Π.Ε. Φωκίδας .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ   - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς  της  ηλεκτρονικής  δημοπρασίας του  έργου:  «Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ
Βοιωτίας, Υποέργο:  Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας στο  οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Βοιωτίας», προϋπολογισμός 3.104.460,00 €  με Φ.Π.Α .

ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης
της: «Μελέτης αναδασμού Θουρίου Π.Ε. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 196.494,91 € με
Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση  του 4ου πρακτικού της  ηλεκτρονικής  δημοπρασίας  του  έργου:
«Ανακατασκευή  -  εκσυγχρονισμός  κτιριακών  εγκαταστάσεων  και  περιβάλλοντος  χώρου
χιονοδρομικού  κέντρου  Καρπενησίου»,  προϋπολογισμού  2.750.000,00  €με  Φ.Π.Α. ,  Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση   όρων  διακήρυξης  ηλεκτρονικού  ανοιχτού  διαγωνισμού,  του  έργου  "
Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Δομνίστας" Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
800.000,00 €με Φ.Π.Α. .

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση  α)  του  2ου  πρακτικού της  ηλεκτρονικής  δημοπρασίας  του  υποέργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και  φωτεινών σηματοδοτών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Φθιώτιδας 2019» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου  Π.Ε. Φθιώτιδας» και β)  κατακύρωση
της σύμβασης, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση  πρακτικού  Ι και  ανάδειξη  προσωρινού  μειοδότη  του  συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται  από  θεομηνίες  στους  ΟΤΑ  Α’  και  Β΄  Βαθμού  της  χώρας  (επισκευή  τριών
αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Αμουρίου -  Λιανοκλαδίου - Ζηλευτού)»,  προϋπολογισμός
22.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Σ.Ε., Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ  21ο:  Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς  και  ανακήρυξης  προσωρινού  μειοδότη  της  ηλεκτρονικής  δημοπρασίας  του
υποέργου: “Συντήρηση  εθνικού  οδικού  δικτύου  περιοχής  Δομοκού”  του  έργου:  “Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμός 600.000,00 € με Φ.Π.Α. .

ΘΕΜΑ  22ο:  Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας του έργου:  «Αποκατάσταση πτερυγότοιχων
γεφυρών  Μέσου  Ρου  Βοιωτικού  Κηφισού»,  προϋπολογισμού  100.000,00  €  με  ΦΠΑ,  Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας του έργου: «Παρεμβάσεις για την βελτίωση
οδικής  ασφάλειας  στο  παράπλευρο  δίκτυο  στην  περιοχή  Τραγάνα  -  Προσκυνάς»,
προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ  24ο:  Έγκριση  παράτασης συμβατικής προθεσμίας  του  έργου: “Βελτίωση δρόμου Νέο
Μαρτίνο Λάρυμνα ”, προϋπολογισμού  3.350.000,00€ με Φ.Π.Α , Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση του ανασυνταγμένου 4ου Α.Π.Ε. & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του
έργου:  «Ανέγερση Γενικού Λυκείου Δροσιάς»,  σε  εκτέλεση  δικαστικής  απόφασης Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ  26ο:  Έγκριση:  α)  1ου Συγκριτικού πίνακα,  β)  τροποποίηση  επί  μέρους  μελετών  και
αμοιβών και  γ)  αύξηση συμβατικού αντικειμένου λόγω μεταβολής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το
άρθρο 29 του Ν.3316/2005,  της  μελέτης:  «Μελέτη διευθέτησης ποταμού Κηρέα»,  συνολικής
δαπάνης 596.814,4 €  με Φ.ΠΑ., Π.Ε. Εύβοιας .    
 
ΘΕΜΑ  27ο:  Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής -  οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων και πινακίδων
στις εθνικές και επαρχιακές οδούς»,  προϋπολογισμού 200.000,00€  με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας, εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικού
οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην Ε. Ο. αρ. 27 Άμφισσα - Γραβιά - ‘Όρια νομού
-  Φάση Α»,  για ένα μήνα, μέχρι  15-11-2019,  προϋπολογισμού 1.389.000,00€ με Φ.Π.Α.,  Π.Ε.
Φωκίδας .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση 2ου πρακτικού και  κατακύρωση του:  «Συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την
υλοποίηση  του  υποέργου  προμήθειας  σάκων ψυχρής  ασφάλτου  για  το  έτος  2019  της  Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 73.408,00 € με ΦΠΑ .

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής του: «Επαναληπτικού συνοπτικού
διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: Προμήθεια Άλατος αποχιονισμού του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019, από την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2019», προϋπολογισμού 67.675,70€ με ΦΠΑ .
 
ΘΕΜΑ 31ο:  α) Έγκριση  των  υπ.  αριθ.  1  &  2  πρακτικών  της  επιτροπής 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 και των Νομικών
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Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου  χωρικής  αρμοδιότητάς  της, για  ένα  έτος»,   β)  αποδοχή
προσφορών και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του διαγωνισμού καθώς και απόρριψη της
οικονομικής προσφοράς συμμετέχουσας Α.Ε.  .  Προϋπολογισμός 420.958,11 €  με  ΦΠΑ,  Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ  32ο:  Έγκριση: α)  Διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  "Προμήθεια δομικών
υλικών"  της  ΠΕ  Ευρυτανίας,  β)  της  υπ'  αριθ.  30/2018,  τροποποιημένης  μελέτης-τεχνικές
προδιαγραφές του διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμός 74.400,00 €
με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ  33ο:  Έγκριση του 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθειας
και μεταφοράς άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της  Π.Ε.
Φθιώτιδας, για  την  κάλυψη  των  αναγκών  περιόδου  2019-2020» και  κατακύρωσή  του
διαγωνισμού, προϋπολογισμός 546.744,18€ με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής  υπηρεσιών  (σχετικά  με  τροποποιήσεις
μαθητικών δρομολογίων) της  Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010, Π.Ε. Εύβοιας .

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 37ο:  Έγκριση  α)  του 5ου Πρακτικού της  Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του
έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας  Π.Ε. Ευρυτανίας των
σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 των άγονων δρομολογίων της υπ΄αριθμ.
99322/6-5-2019  διακήρυξης  καθώς  και  των  νέων  δρομολογίων  που  προέκυψαν» και  β)
κατακύρωση της σύμβασης .

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση: α) Τροποποίησης δρομολογίων της υπ΄αριθμ. πρωτ.  99322/1510/6-5-2019
Διακήρυξης για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας  Π.Ε.
Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022», β) Τροποποίησης των
συμβάσεων 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 & 61/2019 ως προς τον αριθμό δρομολογίων
και γ) κατάργηση του 2.15 δρομολογίου «ΜΥΡΟΔΕΝΤΡΙ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Δ.Σ.
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ».

ΘΕΜΑ 39ο:  Έγκριση:  α)Τροποποιήσεων  μαθητικών  δρομολογίων  μεταφοράς  μαθητών  των
δημόσιων  σχολικών  μονάδων  Α’/θμιας  &  Β’/θμιας  Εκπαίδευσης  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.Ε.
Βοιωτίας β) της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
δύο (2) νέων  δρομολογίων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρ.  15  του  Ν.4625/2019  (ΦΕΚ
139/Α΄/31-08-2019),  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2019-2020 .  

ΘΕΜΑ 40ο:  Έγκριση:  α)  του  πρακτικού  της  αρμόδιας  επιτροπής, για  την  ανάθεση  νέου
δρομολογίου μεταφοράς μαθητών κατόπιν πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και β) κατακύρωση
του αποτελέσματος,  Π.Ε. Βοιωτίας .

ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας
073),  που  αφορούν  αποζημίωση  σπουδαστών,  εισφορές  σε  ασφαλιστικούς  οργανισμούς,
προμήθειες και αμοιβές εργασιών, οικονομικού έτους 2019, Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  δαπανών  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό  Οικονομικού
Έτους 2019 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 43ο:  Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 44ο:  Έγκριση: α) «εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2019  (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας,  έτους  2019»,  β) «εξειδίκευσης πίστωσης  από  τον Προϋπολογισμό  Δημοσίων
Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019».

ΘΕΜΑ 45ο:  Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019
(Ειδικός  Φορέας  073)  για  δαπάνες,  προμήθειες,  συντηρήσεις  ή  παροχή  υπηρεσιών,  Π.Ε.
Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 46ο:  Εξειδίκευση πιστώσεων για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, Π.Ε.
Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 47ο:  Εξειδίκευση  πίστωσης δαπανών,  έργων,  μελετών  του  προγράμματος  Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 .

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 49ο:  Συγκρότηση  επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την "Προμήθεια δομικών υλικών" της Π.Ε. Ευρυτανίας ».

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΘΕΜΑ  50ο:  Παραχώρηση του κτιρίου του αναρριχητικού κέντρου της Συκιάς, ιδιοκτησίας της
Π.Ε. Φωκίδας στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για τη δημιουργία προσκοπικού κέντρου.

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης για την αγορά οικοπέδου, για την εγκατάσταση του
μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας (εξ΄αναβολής).

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ  52ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού
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της  Π.Σ.Ε. για  τη  συμμετοχή  του  στη διεθνή τουριστική  έκθεση “TTWARSAW-27th
International Travel Show TT WARSAW 2019 ”  στη Βαρσοβία της Πολωνίας (21 έως 23
Νοεμβρίου  2019) .
ΘΕΜΑ  53ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού
της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του  στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού  “  PHILOXENIA 2019 ”
στη Θεσσαλονίκη ( 8 έως 10 Νοεμβρίου  2019).

ΘΕΜΑ  54ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού
της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του  στη  διεθνή τουριστική έκθεση WORLD TRAVEL MARKET
(WTM) 2019  στο Λονδίνο  (Μ. Βρετανία),  από 4 έως 6 Νοεμβρίου  2019 . 

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 

              ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙ  ΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες για ενέργεια:
α) Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
- κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους:
1. Αικατερίνη Καλαντζή 
2. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο
3. Χαράλαμπο Σανιδά
4. Χρήστο Δούρο
5. Βασίλειο Σιαλμά
6. Δημήτριο Αναγνωστάκη
7. Κατερίνα Μπατζελή
8. Αναστάσιο Χρονά
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας)

- κ.κ Αντιπεριφερειάρχες:
1. Δημήτριο Βουρδάνο
2. Αριστείδη Τασιό
(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
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 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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