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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27 - 02 - 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 46191/318
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
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου 2020, 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. 7/20-02-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης του Σπυρίδωνος Κολοβατιανού,
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Β΄).

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 11/2020 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτήματος του Θεοδώρου Μελετίου για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 764/2019 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών για την κατασκευή του
υποέργου: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας 2020-
2021», προϋπολογισμού 200.000 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
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Βοιωτίας».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και
σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας, για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού
500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Eργασίες συντήρησης & αναβάθμισης στο
δημοτικό στάδιο Xαλκίδας - β’ φάση», προϋπολογισμού 134.801,90 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά – Προκόπι (γ’ φάση)»,
προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων
και ποταμών περιοχής δήμων Χαλκιδέων & Διρφύων – Μεσσαπίων», προϋπολογισμού
1.800.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων
και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής κεντρικής και νότιας Εύβοιας για τα έτη 2019-
2020», προϋπολογισμού 920.743,13 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων σε θέσεις που
συναντούν το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ,
αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Ανακαίνιση μουσικού σχολείου Λαμίας», προϋπολογισμού 330.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση - εξωραϊσμός - αισθητική αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών Ιερού Ναού
Παναγίας Δέσποινας πόλεως Λαμίας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση φθορών γεφυρών, κάτω διελεύσεων και τεχνικών στο
εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 270.000,00 € με ΦΠΑ, λόγω
οψιγενών μεταβολών του αρχικού μειοδότη.

ΘΕΜΑ 17ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 131/5-02-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων και πινακίδων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς»,
προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Αποκατάσταση ορεινών οδικών αξόνων λόγω καθιζήσεων και καταστροφών από
θεομηνίες», προϋπολογισμού 4.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια δομικών υλικών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Τεχνικά - ασφαλτόστρωση οδικού
δικτύου Διπόταμα - Χελιδόνα από Χ.Θ.+4.700 έως +5.700», προϋπολογισμού 280.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών περιοχής δήμου Καρύστου», Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, τα έτη 2020 - 2021, συνολικού
προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την υλοποίηση της
εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής
της Γ΄ και Δ΄τάξης του Δημοτικού, του Γ΄ τριμήνου, το σχολικό έτος 2019 - 2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 26ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας με
αναδρομική ισχύ, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.

ΘΕΜΑ 27ο: Τροποποίηση – διόρθωση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Εύβοιας με κωδικό 846, ως προς την ονομασία του, για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση συμπληρωματικού ποσού για την πληρωμή της μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Εύβοιας με ειδικά μαθητικά δελτία, για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.

ΘΕΜΑ 29ο: Ενεργοποίηση ποινικής ρήτρας σε ανάδοχο μεταφορέα μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας
για τη μη τήρηση των όρων της σύμβασης και τη μη ορθή εκτέλεση του δρομολογίου με κωδικό
368 «Πλατανιστός – Κάρυστος & επιστρ.».

ΘΕΜΑ 30ο: Αλλαγή επωνυμίας σε σύμβαση μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στον
Σπερχειό ποταμό», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιέρας», για τις ανάγκες του Τμήματος
Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στη Φθιώτιδα, προϋπολογισμού 28.520,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, διεθνή,
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ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς της, τα έτη 2020-
2023», συνολικού προϋπολογισμού 748.750,40 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 34ο: Χρονική παράταση της υπ΄ αριθμ. 164/2018 (ADAM 18SYMV003977122) σύμβασης
του υποέργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του
Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμών XEΠ και απαλλαγή υπολόγων για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 37ο: Εξειδίκευση δαπανών από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και
β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020,
για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 38ο: Εξειδίκευση δαπανών από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης και υπερωριών
υπαλλήλων και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
Οικονομικού Έτους 2020, για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 39ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(Ειδικός Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 40ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός
Φορέας 071), που αφορά πληρωμή δαπάνης της 38ης Εντολής Πληρωμής & Πιστοποίησης του
έργου: «Οδός Δομνίστα - Ροσκά - Πάντα Βρέχει - Όρια νομού - Ν.Α. Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμών XEΠ και απαλλαγή υπολόγων για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 42ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους
2020, (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ΚΑΕ δαπανών του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
που χρήζουν εξειδίκευσης.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 40586/119/21-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός).

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 35616/141/15-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αποχιονισμός και ρίψη άλατος κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων - χιόνια, παγετός - σε
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οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 15-02-2020 έως 16-02-2020, στην ευρύτερη περιοχή
του Νομού Βοιωτίας (Αράχωβα – Λιβάδι – Σκαμνός – Χιονοδρομικό Κέντρο).

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 39876/156/20-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αποχιονισμός και ρίψη άλατος κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων - χιόνια, παγετός - σε
οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 20-02-2020 έως 23-02-2020, στην ευρύτερη περιοχή
του Νομού Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 136/7122/13-01-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (απομάκρυνση βράχων, μεταφορά μπάζων και καθαρισμός ρείθρων από
13/01/2020 στην Περιοχή Πύλης, ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας).

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 294071/938/30-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΕΩ7ΛΗ-3ΝΛ) & 12/1/2-1-
2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΤ7ΛΗ-41Θ) αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης
πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις
που έλαβαν χώρα από τις 28-12-2019 & 1-01-2020 αντίστοιχα στο Νομό Εύβοιας, λόγω
εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 39806/107/20-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από 20-02-2020).

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης για τη διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης του υδατορέματος
“Αλαργηνός”, στην περιοχή της ΤΚ Μεγαπλάτανου του Δήμου Λοκρών, στα πλαίσια εκτέλεσης
του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης για αποχιονισμούς οδικών δικτύων, στα πλαίσια εκτέλεσης του
έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό της Επ.Ο Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού, στα
πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο &
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση των αναβαθμών στην υποδομή των
βάσεων της γέφυρας του οδικού δικτύου στην οδό Περιβόλι - Κολοκυθιά - Αργύρια του Δήμου
Μακρακώμης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (εξ΄αναβολής).

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
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ΠΙΝΑΚΑΣ 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
 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


