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ΠΡΟ: πλεκκέλν πίλαθα απνδεθηψλ 
 
 
 
 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 
 

Παξαθαινχκε λα πξνζέιζεηε ζηελ 13η (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 10 Απριλίοσ 2017, εκέξα Μεγάλη 
Δεσηέρα θαη ψξα 11:00 π.μ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ (Λ. 
Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο - Λακία), κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
ΘΕΜΑ 1o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξαλψλ ησλ ρεηκάξξσλ 
Σζεξιήο θαη  σξξνί Σ.Κ. Σξηδνλίσλ, Π.Δ  Φσθίδαο.   
 
ΘΕΜΑ 2o: Έγθξηζε δέζκεπζεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο: «Δθηέιεζε θαη 
ζπληήξεζε έξγσλ» ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: «Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο γηα 
ηα έηε 2016-2017» (θαζαξηζκφο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Αγξάθσλ, 
Απεξαληίσλ, Αζπξνπνηάκνπ, Βίληαλεο, Καξπελεζίνπ, Φξαγθίζηαο, Γνκλίζηαο, Πνηακηάο, Πξνπζνχ 
θαη Φνπξλάο).  

ΘΕΜΑ 3o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν 2015-2017». 

 
ΘΕΜΑ 4o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ην έξγν: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & Δπαξρηαθφ δίθηπν 
θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 

 
ΘΕΜΑ 5o: Έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκ. 213754/374/π.ε./1-1-2017 & 47981/84/9-3-2017 απνθάζεσλ ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Δχβνηαο πεξί ιήςεο κέηξσλ γηα ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο 
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ιφγσ έθηαθησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 
ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΣΕ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 6o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ 
θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ ηεο ρψξαο» 
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(Απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο Β΄ απνζηξαγγηζηηθνχ αληιηνζηαζίνπ πεξηνρήο Απιαθίνπ θαη επηζθεπή 
ηερληθψλ θαηαζθεπψλ ΣΟΔΒ Ρνδίηζαο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 22.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο, ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ηεο ππ΄αξηζκ. 27 Δζληθήο Οδνχ Άκθηζζα Γξαβηά 
Όξηα Ννκνχ – Γ΄ Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 - 
2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 290.000,00 κε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε - Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ 
θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Κφθθηλνο απφ θεξηά πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε - Απνθαηάζηαζε 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ απφ θεξηά πιηθά ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 κε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε θαη δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζην λέν Γηνηθεηήξην Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Καζαξηζκφο εξεηζκάησλ – άξζε θαηαπηψζεσλ – θνπή δέλδξσλ θαη ζάκλσλ επί ηεο εζληθήο νδνχ 
48 Άκθηζζα – Γξαβηά», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 41.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθψλ νδψλ 
πεξηνρήο Γήκνπ Καξχζηνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00€ κε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ 
πεξηνρήο Γήκσλ Ηζηηαίαο – Αηδεςνχ & Μαληνπδίνπ – Λίκλεο – Αγ. Άλλαο», Π.Δ. Δχβνηαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 1.500.000,00€ κε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Βειηίσζε Δ.Ο. 
Φαρλά – Πξνθφπη», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 3.000.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Οδφο Αθξάηη – Πίζζσλαο 
(Β΄Φάζε)», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 800.000,00 € κε ΦΠΑ. 
  
ΘΕΜΑ 15o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
θαηνιίζζεζεο ζην δξφκν Αηαιάληε - Καιαπφδη», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € 
κε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε ηκεκάησλ 
επαξρηαθψλ νδψλ πεξηνρήο Λνθξίδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή αγσγνχ 
νκβξίσλ ζηελ Π.Δ.Ο. Λακίαο – Μπξάιινπ – Αζήλαο ζηελ πεξηνρή Κφκκαηνο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ», 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο: «Μειέηε 
θαηαζθεπήο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζηελ Κηεκαηηθή Πεξηθέξεηα Πεξηβνιίνπ Ξπληάδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 121.829,54 € ρσξίο ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ζήξαγγαο 
Σπκθξεζηνχ», πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγθξηζε α) ηεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηεο 1εο θάζεο ηεο γεληθήο 
ππεξεζίαο: «Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ εδξψλ ησλ ΔΓΥ ηεο 
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Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, θαηαγξαθή & αλάιπζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θαηαγξαθή ηνπ 
θνκίζηξνπ ζε βαζηθνχο άμνλεο, ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο νρεκάησλ & πξνζσπηθνχ, αλάιπζε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο & ππνζηήξημε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ζηφρν ηελ 
βειηηζηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε ΔΓΥ & ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπο, κε εξγαιεία 
ρσξηθήο αλάιπζεο G.I.S.» θαη β) ηεο 1εο θάζεο θαη ηνπ νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηεο 1εο 
θαη 2εο θάζεο ηεο ππφςε ππεξεζίαο.   
 
ΘΕΜΑ 21o: Λήςε απφθαζεο επί ηνπ πξαθηηθνχ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 
Αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ & πξνζθπγψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 
ηνπ ηάτθνπ Κσλζηαληίλνπ θαηά ηεο 462/21-3-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ γηα 
ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ 
Πεδίνπ», πξνυπνινγηζκνχ 173.600,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη δηθαησκάησλ 
πξναίξεζεο. 
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ 
δεκφζηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ 
θηηξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πξνυπνινγηζκνχ 62.000,00€ κε ΦΠΑ. 
 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγθξηζε α) ζπλνιηθήο δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο 12.300.000,00 € (αλάιεςε 
δαπάλεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο), β) δηελέξγεηαο ελφο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, δηεζλνχο 
δηαγσληζκνχ ζε επξψ γηα ηε «Μεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηξία (3) ζρνιηθά έηε 2017-2018, 2018-
2019 θαη 2019-2020», γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο Κ.Τ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΔΚ 1449/η. Β΄/14-6-
2013) (Δηδηθά Μαζεηηθά Γειηία, Ίδηα Μέζα, Γεκφζηα χκβαζε, Δπηδφκαηα), ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 10.540.816,23€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη γ) 
ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017.  
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγθξηζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2017-2018, 2018-2019 θαη 2019-2020. 
 
ΘΕΜΑ 26o: Σξνπνπνίεζε καζεηηθνχ δξνκνινγίνπ ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ  
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ελφο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα έμη κήλεο γηα ην 
έηνο 2017, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 140.895,00 €, γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα θαη γ) ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
ΘΕΜΑ 28o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 
νρεκάησλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 46.594,64€ κε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 29o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο 1 & 2 θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα άιαηνο απνρηνληζκνχ νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Δχβνηαο έηνπο 2017», απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31-12-2017, πξνυπνινγηζκνχ 59.274,20 € ρσξίο ΦΠΑ. 
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ΘΕΜΑ 30o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ιεπθνχ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο 
θαη Yαινζθαηξηδίσλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε 
Φζηψηηδα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00€ κε ΦΠΑ (εμ’ αλαβνιήο). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΕΜΑ 32o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο θαη δηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 213/6-2-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ. 
 
ΘΕΜΑ 33o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 
 
ΘΕΜΑ 34o: πκςεθηζκφο – Γηφξζσζε/Δπηζηξνθέο πνζψλ - Έγθξηζε βεβαησηηθψλ ζεκεησκάησλ  
ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ πάγηνπ θαη Αξδεπηηθνχ Σέινπο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ 2015 & 2016, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 
 
ΘΕΜΑ 35o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο ζηελ εηαηξεία «Η. ΑΘ. 
ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.», σο επηζηξνθή ιφγσ κείσζεο πξνζηίκνπ κε ηελ 51/2016 απφθαζε ηνπ 
κνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΕΜΑ 36o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθνχ Δμειεθηξηζκνχ 
Π.Δ. Βνησηίαο (πεξίνδνο 2015- 2017)». 
 
ΘΕΜΑ 37o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
 
ΘΕΜΑ 38o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
 
 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 39o: «πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ – Οξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147/08.08.2016) γηα έλα έηνο κε 
έλαξμε……/2017 έσο θαη……/2018», Π.Δ. Δχβνηαο.  
 
 
ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ  
 
ΘΕΜΑ 40o: Έγθξηζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο.  
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ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο παξαθαινχκε λα ελεκεξψζεηε εγθαίξσο ην κέινο 
πνπ ζαο αλαπιεξψλεη, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο.    
 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  
                      
 
 
 
                     ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 
 
 
Αποδέκηες για ενέργεια: 
- Σαθηηθά κέιε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 
θ.θ. Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη: 
1. Βαζίιεηνο Φαθίηζαο  
2. Υάξεο αληδάο  
3. Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ 
4. Δπζηάζηνο Κάππνο 
5. Κσλ/λνο Βαξδαθψζηαο 
6. Θσκάο Γξεβελίηεο 
7. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
8. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ 
(κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζνπλ ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζε πεξίπησζε απνπζίαο) 
- Γ/λζε Γηαθάλεηαο & Ζ.Γ.  
(κε ηελ ππνρξέσζε ηεο αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο) 

 
 

Αποδέκηες προς κοινοποίηζη:  

 Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε 

 Γξαθεία Αληηπεξηθεξεηαξρψλ 

 Δθηειεζηηθφ Γξακκαηέα Π..Δ. 

 Πξφεδξν Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο 

 Παξαηάμεηο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο 

 Πξντζηάκελνη Γεληθψλ Γ/λζεσλ Π..Δ. (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζνπλ ηνπο 
Πξντζηακέλνπο ησλ Γ/λζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο) 

 Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ & Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Π..Δ. 

 Ννκηθή Τπεξεζία Π..Δ.   
 
 

Εζωηερική διανομή: 

 Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ 
 

 

 
 

 

 


