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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Παρακαλούµε να προσέλθετε στην 30η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί την 21 Αυγούστου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 11:00 π.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος - 
Λαµία), µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 28/31-7-2017 και 29/7-8-2017 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Φωτίου Ζορµπά περί καταβολής αµοιβής 
από σύµβαση έργου, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 3o: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΥΒΟΚΑΤ 
Α.Ε.», ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 174442/572/4-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισµός 
βλάστησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών σε περιοχές του ∆ήµου Μακρακώµης). 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 175616/578/8-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποκατάσταση 
οδών για την πρόληψη πυρκαγιών στην περιοχή της ∆Ε Μαλεσίνας του ∆ήµου Λοκρών). 
 
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 178382/594/10-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισµός 
βλάστησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών σε περιοχές του ∆ήµου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου). 
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ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 178424/596/10-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (επιφυλακή µέσων 
για την αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας). 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 179144/604/11-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά από την 
9/8/2017). 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 179552/611/14-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές από 
12/8/2017).  
 
ΘΕΜΑ 10o :   Έγκριση της υπ’ αριθµ. 168950/500/30-7-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και µέσων για τη λήψη µέτρων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (εκδήλωση πυρκαγιάς στις 30/07/2017).    
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού του έργου: «Τοποθέτηση 
στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήµανσης έτους 2017», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
200.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού 
του έργου: «Επισκευή σχολικών µονάδων ∆ήµου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
139.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού 
του έργου: «Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού της χώρας» (Καθαρισµός αποστραγγιστικής τάφρου αντλιοστάσιο 
«Αλεξίνα» ΤΟΕΒ Ανθήλης), Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 15.000,00€ µε ΦΠΑ.  
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του 
υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος, τεχνικών έργων και σήµανσης στην επαρχιακή 
οδό Νο 12 Αµυγδαλιά Μακρινή» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 
2016 & 2017», προϋπολογισµού 160.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας ΙΙ & ΙΙΙ και ανάθεση εκπόνησης των υπολοίπων σταδίων 
της µελέτης: «Μελέτη έργων άµεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου Π. Λήλαντα Ν. 
Εύβοιας», προεκτιµώµενης αµοιβής 384.871,58 € µε ΦΠΑ. 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος 
χειµερινής περιόδου 2017-2018», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισµού 200.000,00 € και των 
όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων σχετικά µε την ένσταση - προδικαστική 
προσφυγή του Οδυσσέα Μαυροδήµου κατά των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισµού 
για την υλοποίηση του υποέργου: «Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, 
έτους 2017», προϋπολογισµού 70.000,00 € µε ΦΠΑ - ανάκληση της αριθµ. 1010/6-6-2017 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης της διενέργειας και των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού - 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ως προς τις Τεχνικές προδιαγραφές και έγκριση διενέργειας 
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου.  
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών µειοδοτών του ηλεκτρονικού, 
ανοικτού, διεθνούς διαγωνισµού για την: «Προµήθεια πουλερικών, βόειου και χοιρινού κρέατος, γάλακτος 
εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυµαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντοµάτας, ελιών, 
καφέ-ζαχαρωδών, µελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκοµικών, ειδών οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής για το ταµείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους 
απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 631.735,54€ µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης & υλικών εκτύπωσης για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θνιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του νοµού», συνολικού 
προϋπολογισµού 43.341,32 € µε ΦΠΑ. 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισµό, οικονοµικού 
έτους 2017, για προµήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, έτους 
2017 της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πολυετούς δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον προϋπολογισµό 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, οικονοµικού έτους 2017, για την προγραµµατική σύµβαση της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και του “Ινστιτούτου Prolepsis” για το έργο: «Εφαρµογή του προγράµµατος Υγιεινής 
∆ιατροφής - ∆ΙΑΤΡΟΦΗ σε µαθητές σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ΠΣΕ, 
για το σχολικό έτος 2017-2018. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την τεχνική υποστήριξη δέκα τεσσάρων (14) 
φωτοτυπικών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισµό, για 
τη συνδιοργάνωση και τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΑΡΓΩ» Ευεξία - 
∆ηµιουργία - Τουρισµός - Αθλητισµός, στα Λουτρά Υπάτης. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισµό, για 
τη συνδιοργάνωση και τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις εκδηλώσεις Μικρασιατικής 
Μνήµης «ΙΩΝΙΚΑ 2017», στη Νέα Μαγνησία Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισµό, για 
τη συνδιοργάνωση και τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε εκδήλωση του Αθλητικού 
Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισµό, για 
τη συνδιοργάνωση και τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 19η Ανάβαση Μοσχοκαρυάς 
µε την Αγωνιστική Λέσχη Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισµό, για 
τη συνδιοργάνωση και τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην πολιτιστική εκδήλωση 
«ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ», στη Λαµία. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισµό, οικονοµικού 
έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 31ο: Μερική τροποποίηση - διόρθωση της υπ΄αριθµ. 1025/6-6-2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης στους 
Γρηγόριο και Σταυρούλα Θεοδώρου βάσει της αριθµ. 69/2009 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισµό, οικονοµικού 
έτους 2017, για αµοιβή δικηγόρου, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για τη συνδιοργάνωση, µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Πάνω 
Μαµουλαίων (Γυµνού), της ετήσιας εκδήλωσης «Γιορτή Προβατίνας», στο Γυµνό Ευβοίας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων 2ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Ψαχνών και του Συλλόγου Εθελοντών ∆ασοπροστασίας Ψαχνών, στα Ψαχνά 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για τη συνδιοργάνωση, µε τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου, της  
εκδήλωσης «Μεγάλο Γλέντι», στον Άγιο Νικόλαο (Μπούρτζι) Εύβοιας. 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες - προµήθειες του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισµό, 
οικονοµικού έτους 2017, για προµήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προµηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισµό της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονοµικού έτους 2017, για δαπάνες προµηθειών, συντηρήσεων, παροχή υπηρεσιών, 
αποζηµιώσεων, συνδιοργανώσεις, κλπ. 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 43ο: ∆ιόρθωση του ηµερήσιου κόστους δροµολογίου µεταφοράς µαθητών µε κωδικό 890, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 311/20-2-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί 
τροποποίησης – διόρθωσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, για το σχολικό έτος 2016 - 2017, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 956/29-5-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί 
έγκρισης πληρωµής δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2016-2017, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης ενοικίου µεταφοράς µαθητών, για το σχολικό έτος 
2016-2017, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση καταβολής επιδόµατος µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 
2016-17. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1302/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί 
έγκρισης του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α΄/βάθµιας και Β΄/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τρία σχολικά έτη 2017-18, 2018-19 & 2019-20, προϋπολογισµού 
10.540.816,23 € συµπεριλαµβανοµένων συνολικών δικαιωµάτων προαίρεσης και ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Συµπλήρωση της υπ΄αριθµ. 1303/17-7-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
περί έγκρισης πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δηµόσιου, διεθνούς 
διαγωνισµού για τη «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία (3) σχολικά έτη 2017 - 2018, 2018 - 2019 και 2019 - 2020 µε 
δηµόσια σύµβαση», συνολικού προϋπολογισµού 6.947.529,00€ συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων 
προαίρεσης και ΦΠΑ. 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ 1971/28-12-2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
περί συγκρότησης επιτροπών έτους 2017 της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση πρακτικών 2 και 3 της επιτροπής συντονισµού και παραλαβής του έργου: 
«Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα έτη 2016-2017». 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου και κατακύρωση στον επόµενο µειοδότη για το έργο: 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε την µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες 
τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου 
της Ελιάς, έτους 2017», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 74.339,04€ µε ΦΠΑ. 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συµβούλου Ευρυτανίας για τη συµµετοχή 
του στο Παγκόσµιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων στη Νότια Κορέα. 
 

 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος παρακαλούµε να ενηµερώσετε εγκαίρως το µέλος που σας 

αναπληρώνει, προκειµένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. 
 

               
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

       
 
 
 
               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

 
Αποδέκτες για ενέργεια: 
- Τακτικά µέλη Οικονοµικής Επιτροπής 
κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 
1. Βασίλειος Φακίτσας  
2. Χάρης Σανιδάς  
3. ∆ηµήτριος Αργυρίου 
4. Ευστάθιος Κάππος 
5. Κων/νος Βαρδακώστας 
6. Θωµάς Γρεβενίτης 
7. Γεώργιος Γκικόπουλος 
8. Παναγιώτης Ευαγγελίου 
(µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας) 
- ∆/νση ∆ιαφάνειας & Η.∆.  
(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 ∆/νσεων Π.Σ.Ε. (µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους 
Προϊσταµένους των ∆/νσεων αρµοδιότητάς τους) 

•  ∆/νση Οικονοµικού & ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. 
•  Νοµική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.   

 
 

Εσωτερική διανοµή: 
•  ∆/νση ∆ιοίκησης 

 


