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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27 - 9 - 2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 210832/2291
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
Ιωάννα Μπερτσιμά
: 22313-54706, 707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 36η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος -
Λαμία), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων
με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.”, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Γεωργίου Οικονόμου, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Χατζηχρίστου, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 26/02/2016 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ22/26.02.2016 προσφυγής του Ευθύμιου Παν. Σαμαρά, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 4/10/2016 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ222/04.10.2016 προσφυγής του Ευθύμιου Παν. Σαμαρά, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου για λογαριασμό της “Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 186614/780/25-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(ενίσχυση πρανών και διευθέτηση της κοίτης χειμάρρων).

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 197154/634/15-9-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(βροχοπτώσεις από 9/09/2017).

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 207717/733/22-09-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά από
21/09/2017).

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο
2015 - 2017” (επιφυλακή, πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας).

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο
2015 - 2017” (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή των ΤΚ Κόμνηνας και Ρεγγινίου του Δήμου
Καμένων Βούρλων).

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο
2015 - 2017” (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή της ΤΚ Καμένων Βούρλων του Δήμου
Καμένων Βούρλων).

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για
την χρονική περίοδο 2015 - 2017” (καθαρισμός του ρέματος παλιοκαραντάση, στην περιοχή Ελλοπίας).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: “Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο Αγ. Λουκά -
Ηλεκτροφωτισμός”, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
υποέργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Λευκαδιτίου από
φερτά υλικά» του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού
200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης “Αποκατάσταση παλαιού γεφυριού
επί του Βοιωτικού Κηφισού”, προεκτιμώμενης αμοιβής 36.900,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση εξωτερικού
υδραγωγείου Μαλεσίνας”.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ



3

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου:
“Προμήθεια άλατος αποχιονισμού έτους 2017”, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 44.640,00 € με ΦΠΑ, β)
των όρων της διακήρυξης και γ) της πίστωσης - πληρωμής της σχετικής δαπάνης.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού
δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος για το τμήμα Β΄ του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης & υλικών εκτύπωσης για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θνιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού,
χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους», συνολικού προϋπολογισμού 43.341,32 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 8/2017 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου,
γαλακτοκομικών, οπωροκηπευτικών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 134.223,93 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών (μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών) στόλου
οχημάτων και μηχανημάτων έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού
56.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση τρίμηνης παράτασης των αριθμ. 36/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
14/2017) και 37/2016 συμβάσεων μεταξύ της Π.Ε. Ευρυτανίας και του προμηθευτή Σπυρίδωνος Τσιώνη
για την προμήθεια υγρών καυσίμων, έτους 2016-2017, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 11.4 της υπ΄ αριθμ. 1/2016 διακήρυξης (αριθμ πρωτ.
39414/886/24-03-2016) και του άρθρου 4 των εν λόγω συμβάσεων.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (διακόσιοι -200- προσωπικοί
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διακόσιες -200- επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 199.999,60 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου:
“Προμήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - στηθαίων ασφαλείας οδών - υλικών διαγράμμισης
οδοστρωμάτων”, Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 46.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής
διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του
ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια πουλερικών, βόειου και χοιρινού
κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ελιών, πελτέ ντομάτας, καφέ-ζαχαρωδών,
μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών παντοπωλείου, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα
επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους
(ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 214.681,79 € με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου
διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
(courier) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00 € με ΦΠΑ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 29o: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με θέμα τη δημιουργία ψηφιακής βάσης
γεωγραφικών δεδομένων μεταλλείων - λατομείων.
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ΘΕΜΑ 30o: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για το έργο: “Ένταξη σχολείων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα «THE TIPPING POINT».

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού
διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας,
έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 210042/1641/26.09.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί έγκρισης του από 25-09-2017 πρακτικού
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημοσίου,
μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, των σχολικών ετών 2017-2018,
2018-2019 και 2019-2020, προϋπολογισμού 12.164.713,60 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
δικαιωμάτων προαίρεσης 50 %.

ΘΕΜΑ 33o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1686/11-9-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί
παράτασης της εκτέλεσης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2017 για τη μεταφορά μαθητών,
σχολικού έτους 2017-2018, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 34o: Τροποποιήσεις - καταργήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 35o: Δωρεάν παραχώρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών για τις ανάγκες του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Φθιώτιδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό και
τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2017, για δαπάνες
προμηθειών, συντηρήσεων, παροχής υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κλπ.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.



5

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης, δέσμευσης πίστωσης και έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό. για τη
συνδιοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένης στην 28η Οκτωβρίου, με θέμα “Ρουμελιώτες Αγωνιστές του
1940”, στη Λαμία.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 50ο: Συγκρότηση επιτροπής 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
παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού &
Πολιτισμού, για τη συμμετοχή του στην 5η συνάντηση Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στον τομέα
τουρισμού, στην Κεφαλλονιά.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού &
Πολιτισμού, για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “PHILOXENIA 2017”, στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού &
Πολιτισμού, για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “WORLD TRAVEL MARKET (WTM)
2017”, στο Λονδίνο.

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες για ενέργεια:
- Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1. Βασίλειος Φακίτσας
2. Χάρης Σανιδάς
3. Δημήτριος 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)
- 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


