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     ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΔΩΝ 23ης ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
   ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 
ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο), 

ζήκεξα ζηηο 26 Ιοσνίοσ 2017, εκέξα Γεστέρα θαη ψξα 11:00 π.μ., ζπλήιζε ζε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 44/5-3-2017 (ΑΓΑ:ΧΖΣΗ7ΛΖ-Ζ07) 
απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, πξνεδξεχνληνο ηνπ Βαζηιείνπ Φαθίηζα, 
Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιφγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ν νπνίνο νξίζζεθε κε 
ηελ ππ’ αξηζκ. 396/21-3-2017 απφθαζή ηεο (ΑΓΑ:7ΓΓΦ7ΛΖ-ΝΝ1), θαη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. (νηθ.)   
134876/1359/20-6-2017 πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, θαη ζπδήηεζε ηα παξαθάησ ζέκαηα, πνπ έιαβαλ αξηζκφ 
απφθαζεο απφ 1137 έσο 1189, έηνπο 2017. 
 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλή 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α΄/βάζκηαο θαη 
Β΄/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηξία ζρνιηθά έηε 2017-18, 2018-19 
& 2019-20, πξνυπνινγηζκνχ 10.540.816,23 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλνιηθψλ δηθαησκάησλ 
πξναίξεζεο θαη ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1137 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1138 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3o: Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο «ΣΟΥΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ» θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 
1001/6-6-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο 
ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Δθηέιεζε εξγαζηψλ θαηαγξαθήο θαη εξκελείαο ηεο παζνινγίαο ησλ 
βξαρσδψλ πξαλψλ ζην ππεξθείκελν ηκήκα ηεο Η. Μ. Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ζην ηκήκα θάησ ηνπ Η.Ν. 
Δπηζθνπήο ζην Κάζηξν θχξνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 2.150.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Απνξξίθζεθε νκφθσλα ε εμεηαδφκελε έλζηαζε. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1139 
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ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 21/12-6-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1140 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 47/26.02.2014 απφθαζεο ηεο Σ.Γ.Δ. ηνπ Η.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο θαη ηεο 
ππ’ αξηζ. Α 158/2013 πξάμεο επηβνιήο πξφζζεησλ ηειψλ (ΠΔΠΣ) ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1141 
 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 59/26.02.2014 απφθαζεο ηεο Σ.Γ.Δ. ηνπ Η.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο θαη ηεο 
ππ’ αξηζ. Μ 314/2013 πξάμεο επηβνιήο πξφζζεησλ ηειψλ [Π.Δ.Π.Δ.Δ.] ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1142 
 
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 133596/999/20.06.2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο πεξί άζθεζεο ελζηάζεσλ θαηά Πξάμεσλ Δπηβνιήο Δηζθνξψλ θαη Πξάμεσλ Δπηβνιήο 
Πξφζζεηεο Δπηβάξπλζεο ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ Ληβαδεηάο, ζε βάξνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1143 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο νξζήο επαλάιεςεο ηεο ππ’ αξηζκ. 131233/399/16-6-2017 απφθαζεο ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο TK Σζνχθαο 
ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1144 
 
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 132036/402/16-6-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο, θαηαπηψζεηο – θαηνιηζζήζεηο απφ 16/6/2017).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1145 
 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 132037/403/17-6-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο απφ 16/6/2017).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1146 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 106094/239/19-5-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηε δηεμαγσγή άζθεζεο αληηκεηψπηζεο δαζηθήο 
ππξθαγηάο, κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΓΗΑ ΠΤΡΟ», ζηε ζέζε Σζνπθαιάδεο ηνπ Γήκνπ Ληβαδεηάο ζηηο 
19-5-2017, θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1147 
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ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 125326/319/12-6-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 11/06/2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1148 
 
*ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Αλέγεξζε 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Δξέηξηαο», Π.Δ. 
Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 2.500.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1149 
 
ΘΔΜΑ 11o: 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. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1150 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Γηαπιαηχλζεηο, ηερληθά αζθαιηνζηξψζεηο νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη – Βνπηχξν» Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 120.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1151 
 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε αζθαιηνηάπεηα νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη – Πξνπζφο – Αζπξφππξγνο», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1152 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ (Έηνπο 2016)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
240.000,00€ κε ΦΠΑ.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1153 
 
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «Καζαξηζκφο αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ Κσπαΐδαο», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.500.000,00 
€ κε ΦΠΑ, ρξήζεο 2017.   
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1154 
 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο Η θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ 
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. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1155 
 
ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ θαη 
ζπξκαηνθηβσηίσλ πεξρεηνχ πνηακνχ θαη παξαπνηάκσλ ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00€ κε ΦΠΑ (εμ΄αλαβνιήο). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1156 
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ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «Γηακφξθσζε αίζνπζαο εθδειψζεσλ ζην Μνπζηθφ ρνιείν Λακίαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1157 
 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο γεξκαληθήο 
ηάθξνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 450.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1158 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ Π.Δ. 
Φζηψηηδαο (έηνο 2015)», πξνυπνινγηζκνχ 2.340.000,00 €. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1159 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Αλαθαίληζε θηεληαηξηθνχ 
εξγαζηεξίνπ γηα ηε κεηαζηέγαζε ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1160 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 3/2017 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη 
Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 31.239,58 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1161 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 4/2017 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γάιαθηνο εβαπνξέ, εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, 
γαιαθηνθνκηθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 
πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 134.223,93 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1162 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ: «Πξνκήζεηα πνπιεξηθψλ, βφεηνπ θαη ρνηξηλνχ θξέαηνο, γάιαθηνο εβαπνξέ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, 
νζπξίσλ, ξπδηνχ, δπκαξηθψλ, εηδψλ παληνπσιείνπ, πειηέ ληνκάηαο, ειηψλ, θαθέ-δαραξσδψλ, κειηνχ, 
ειαηνιάδνπ, γαιαθηνθνκηθψλ, εηδψλ νπσξνπσιείνπ γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα επηζηηηζηηθήο θαη 
βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην ηακείν επξσπατθήο βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο (ΣΔΒΑ/FEAD), Π.Δ. 
Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 631.735,54€ κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1163 
 
ΘΔΜΑ 25o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
Δηδψλ Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Απνθεληξσκέλεο Πξνκήζεηεο Σξνθίκσλ 
θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο, Γηνηθεηηθέο Γαπάλεο θαη Παξνρή πλνδεπηηθψλ Μέηξσλ 2015 - 2016 – 
Τπνέξγν 4: Δίδε Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο (ΣΔΒΑ)», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 28.237,23 € 
πξν ΦΠΑ ή 35.014,17 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1164 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
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ΘΔΜΑ 26o: πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1017/6-6-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ  
πεξί ηξνπνπνίεζεο – δηφξζσζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ Π. Δ. Δχβνηαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 
2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1165 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 27o: Έγθξηζε δαπάλεο, δέζκεπζεο πίζησζεο θαη έθδνζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 
πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.), Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1166 
 
ΘΔΜΑ 28o: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1167 
 
ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1168 
 
ΘΔΜΑ 30o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα - κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1169 
 
ΘΔΜΑ 31o: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1170 
 
ΘΔΜΑ 32o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο, παξνρή ππεξεζηψλ, απνδεκηψζεηο θ.ι.π., Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1171 
 
ΘΔΜΑ 33o: Έγθξηζε πιεξσκήο δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο έξγνπ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1172 
 
ΘΔΜΑ 34o: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1173 
 
ΘΔΜΑ 35o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1174 
 
ΘΔΜΑ 36o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1175 
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ΘΔΜΑ 37o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ, κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1176 
 
ΘΔΜΑ 38o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Δ. Δχβνηαο κε ηνλ Δθπνιηηηζηηθφ χιινγν Καλήζνπ 
Υαιθίδαο, ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ «Καλεζηψηηθα». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1177 
 
ΘΔΜΑ 39o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Δ. Δχβνηαο κε ηνλ Όκηιν Αληηζθαίξηζεο Υαιθίδαο, 
ηνπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Σέληο γηα αζιεηέο/ηξηεο 18 εηψλ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1178 
 
ΘΔΜΑ 40o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Δ. Δχβνηαο κε ην Δξγαζηήξην Καιιηηερληθήο 
Παηδείαο, ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Φεζηηβάι «ηηο φρζεο ηνπ Λήιαληνο 2017 - 3ε Γηεζλήο 
Πνιηηηζηηθή πλάληεζε». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1179 
 
ΘΔΜΑ 41o: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1180 
 
ΘΔΜΑ 42o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1181 
 
ΘΔΜΑ 43o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 2017 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1182 
 
ΘΔΜΑ 44o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο θαη ηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηνλ Αξραηνινγηθφ Πνιηηηζκηθφ Όκηιν 
Ναξζαθίνπ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1183 
 
ΘΔΜΑ 45o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο θαη ηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ θαη Δμσξατζηηθφ χιινγν 
Νενιαίαο Σζνχθαο ΟΡΔΗΟ ΜΔΗΡΑΞ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1184 
 
ΘΔΜΑ 46o: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1185 
 
ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΣΩΝ - ΑΚΙΝΗΣΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 47o: Έγθξηζε απεπζείαο αγνξάο αθηλήηνπ, ρσξίο δεκνπξαζία, Π.Δ. Φσθίδαο. 
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Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1186 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 48o: πκπιεξσκαηηθή 4ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1187 
 
ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 49ο: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο.  
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1188 
 
*ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ 
 
ΘΔΜΑ 50ο: Δμέηαζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηνπ γξαθείνπ κειεηψλ «ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 299/20-2-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Π..Δ. ζρεηηθά κε ηελ επηινγή γξαθείνπ κειεηψλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο: 
«Αλαδαζκφο αγξνθηήκαηνο Αλαηνιηθήο Βίζηξηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 603.605,85 € κε ΦΠΑ, κε 
εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3316/05 θαη ησλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ 
εθδφζεθαλ ζε εθαξκνγή ηνπ. 
Απνξξίθζεθε νκφθσλα ε εμεηαδφκελε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1189 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ 
 

 
                         ΒΑΙΛΔΙΟ ΦΑΚΙΣΑ 

 


