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    ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΔΩΝ 24ης ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

   ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο), 
ζήκεξα ζηηο 3 Ιοσλίοσ 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.) 
140888/1412/ 27-6-2017 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 1191 έσο 1222, έηνπο 2017. 
 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 
Δμσζηξέθεηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1191 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έλαξμε ησλ εξγαζηψλ δαθνθηνλίαο απφ ηνπο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ 
κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
74.339,04€ κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1192 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε 4νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο 
παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο 
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 74.339,04€ κε 
ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1193 
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1194 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ, 
αλνηθηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 140.895,00 €.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1195 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, 
δεκφζηνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη 
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ», έηνπο 2017, Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
173.600,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο.  
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1196 
 
ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 22/19-6-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1197 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 138066/425/23-6-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (πξφιεςε 
δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Σ.Κ. Σπκθξεζηνχ ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1198 
 
*ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 3o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ: 
«πληήξεζε - Βειηίσζε θφκβσλ θαη παξεκβάζεηο ελίζρπζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
ηεο Π.Δ. Βνησηίαο» ρξήζεο 2017, ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015, 
2016, 2017», πξνυπνινγηζκνχ 3.540.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1199 
 
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο Η θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ επαξρηαθή νδφ Νν 12 
Ακπγδαιηά Μαθξηλή» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 & 
2017», πξνυπνινγηζκνχ 160.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1200 
 
ΘΔΜΑ 5o: Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο «Μ. & Υ. ΜΑΚΡΤΠΟΤΛΗΑ Ο.Δ.» θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 
856/22-5-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. ζρεηηθά κε ην ππνέξγν: «πληήξεζε – 
Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Λεπθαδηηίνπ απφ θεξηά πιηθά - 2016» 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 200.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1201 
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ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο – Σερληθά – Οδηθνχ δηθηχνπ Κξπνλέξη – Γέθπξα Σαηάξλαο», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1202 
 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθήο νδνχ 32 (πεξηνρήο Αλαηνιηθήο Φζηψηηδαο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπν- 
ινγηζκνχ 200.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1203 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ πεξηνρήο Γίξθπο γηα ην έηνο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
1.400.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1204 
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή επελδεδπκέλεο 
ηάθξνπ θαη ηερληθψλ ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1205 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ ζρεηηθά κε ηελ 
έλζηαζε-πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο «ΟΓΤΔΑ ΜΑΤΡΟΓΖΜΟ & ΗΑ Δ.Δ» θαη κε 
δηαθξηηηθφ ηίηιν «SAFETY FIRST Co» θαηά ηεο κε αξ. πξση. 121140/2727/06-06-2017 (ΑΓΑΜ: 
17PROC006293341 2017-06-07) δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ππνέξγνπ: «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ γηα ην έηνο 2017 ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηηο 31/12/2017». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο θαη ε παξαπνκπή ηνπ ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεξεάο 
Διιάδαο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1206 
 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε 4νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δηεζλή δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ: «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη επίπεδεο 
νζφλεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ 
161.290,00 € ρσξίο ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1207 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 12o: 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 1208 
 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1209 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε δαπάλεο, δέζκεπζεο πίζησζεο θαη έθδνζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 
πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.), Π.Δ. Βνησηίαο. 
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Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1210 
 
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1211 
 
ΘΔΜΑ 16ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο “Παξνρήο ππεξεζηψλ Δπηζθεπήο – πληήξεζεο Ορεκάησλ”, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1212 
 
ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1213 
 
ΘΔΜΑ 18o: 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 1214 
 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 2017 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1215 
 
ΘΔΜΑ 20ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 13νπ 
Φεζηηβάι Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ ζηε πεξρεηάδα. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1216 
 
ΘΔΜΑ 21ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο 
εθδήισζεο «ΛΔΧΝΗΓΑ ΣΡΟΠΑΗΟ 2017».  
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1217 
 
ΘΔΜΑ 22o: 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 θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1218 
 
ΘΔΜΑ 23ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1219 
 
ΘΔΜΑ 24ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα δαπάλεο κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1220 
 
ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1221 
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* ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ 
 
ΘΔΜΑ 26ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο Η θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ: 
«πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Σνινθψλαο 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 80.000,00 κε 
ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1222 

     
    
 
        Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ  

 
                        

  ΒΑΙΛΔΙΟ ΦΑΚΙΣΑ 
 
 


