
 

 

1 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         Λαμία, 18 - 7 - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ       Αριθμ. πρωτ.: (νηθ.) 159443/1601 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 
τοσ άρθροσ 175 τοσ Ν. 3852/2010 
 
Σαρ. Γ/λζε 
Σαρ. Κψδηθαο 
Πιεξνθνξίεο 
 
Αξ. ηειεθ. 
Αξ. FAX 
E-mail 

: Λ. Καιπβίσλ 2 
: 35 132 Λακία 
: Ηππνιχηε Μπαιθνχξα 
: Εσή χςα 
: 22313-54706-707 
: 22313-54715 
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr 
 
 

 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ-ΑΠΟΦΑΕΩΝ 26ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
 

ηε Λακία, ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο), ζήκεξα 
ζηηο 17 Ιοσλίοσ 2017, εκέξα Δεστέρα θαη ψξα 11:00 π.μ., ζπλήιζε ζε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 44/5-3-2017 (ΑΓΑ:ΩΖΣΗ7ΛΖ-Ζ07) 
απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 154360/1558/ 
11-7-2017 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 
1299 έσο 1337, έηνπο 2017. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1299 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1300 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1301 
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ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 4ο: Έγθξηζε 2νπ 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 1302 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 5ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, 
δεκφζηνπ, δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Μεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ηξία (3) ζρνιηθά έηε 2017 - 2018, 2018 - 2019 
θαη 2019 - 2020 κε δεκφζηα ζχκβαζε», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6.947.529,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 25% θαη Φ.Π.Α 24%. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1303 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 
ΘΕΜΑ 1o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επη δεηήκαηνο πνπ ηίζεηαη κε ην ππ’ αξηζκ. 
πξση. 88912/918/7-7-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1304 
 
ΘΕΜΑ 2o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 45/2016 απφθαζεο ηνπ 1νπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. Να κελ αζθεζεί έλδηθν κέζν. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1305 
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 150851/465/7-7-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο (θαηαπηψζεηο- θαηνιηζζήζεηο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1306 
 
ΘΕΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 104181/208/18-5-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δχβνηαο πεξί ιήςεο κέηξσλ γηα ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, ιφγσ 
έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ απφ ηελ 17ε Μαΐνπ 2017 ζην Ννκφ Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1307 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγθξηζε ππ’ αξηζκ. 152337/415/10-7-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο 
ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
ηνπ Ν. Bνησηίαο (θαζαξηζκνί αληηππξηθψλ ινπξίδσλ θαη νδψλ). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1308 
 
ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΣΕ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 6o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Νφηηαο 
Δχβνηαο γηα ην έηνο 2017», πξνυπνινγηζκνχ 700.000,00 € κε Φ.Π.Α. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1309 
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ΘΕΜΑ 7o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Κεληξηθήο 
Δχβνηαο γηα ην έηνο 2017», πξνυπνινγηζκνχ 900.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1310 
 
ΘΕΜΑ 8o: Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο χκπξαμεο Γξαθείσλ Μειεηψλ “ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΟΛΟΚΤΘΑ - 
ΚΟΝΓΡΑ ΗΩΑΝΝΖ - ΠΤΡΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ”, θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 1060/12-6-2017 απφθαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ κειέηε: «Αθηνκεραληθή 
κειέηε έξγσλ πξνζηαζίαο θαη αλάπιαζεο δηαβξνχκελεο αθηήο παξαιίαο Ζιίσλ Ν. Δχβνηαο», 
ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 30.000,00 € κε Φ.Π.Α., κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζ. 117 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. Απνξξίθζεθε ε έλζηαζε. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1311 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Αλαθαηαζθεπή γέθπξαο Μνλαζηεξάθη – χρληθν», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 €. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1312 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο – θαηαζθεπή θηβσηνεηδνχο νρεηνχ ζην 25ν ρικ ηεο Δ.Ο. Μπαγαζάθη - 
Φηδάθηα», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1313 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ   
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε βιαβψλ Οδηθνχ Γηθηχνπ Γνκηαλνί – Μνλαζηήξη Γνκηαλψλ – 
Δπαξρηαθνχ Γηθηχνπ Αγίαο Σξηάδαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 130.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1314 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ   
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ θαη ζπξκαηνθηβσηίσλ πεξρεηνχ πνηακνχ θαη παξαπνηάκσλ 
ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 800.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1315 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα 
κεραλήκαηα έξγνπ θαη θνξηεγά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα», πξνυπνινγηζκνχ 
30.000,00 € θαη ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1316 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα κεραλήκαηα έξγνπ θαη ηα θνξηεγά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
ζηελ Φζηψηηδα, θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηψλ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
90.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1317 
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ΘΕΜΑ 15o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηξηάληα (30) ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζαξάληα πέληε (45) 
νζνλψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1318 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγθξηζε 4νπ 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 1319 
 
ΘΕΜΑ 17o: Μεηάζεζε εκεξνκεληψλ δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ άλσ 
ησλ νξίσλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ αξκνδηφηεηάο ηεο, γηα 
έλα έηνο», πξνυπνινγηζκνχ 377.884,29 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1320 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγθξηζε παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε 
ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1321 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
  
ΘΕΜΑ 19o: Έγθξηζε α) πνιπεηνχο δέζκεπζεο δαπάλεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ  «Αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ηελ δηαζχλδεζε ηνπο κε ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ην έηνο 2017- 2018», 
πξνυπνινγηζκνχ 74.400,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1322 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγθξηζε απ’ επζείαο αλάζεζεο γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ζπληήξεζε & 
ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο». 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1323 
 
ΜΙΘΩΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ εθκίζζσζε ελφο αθηλήηνπ/απνζήθεο γηα ηελ 
θχιαμε πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε 
Φζηψηηδα.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα ε αθαηαιιειφηεηα ηνπ αθηλήηνπ θαη ε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1324 
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 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 νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1325 
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ΘΕΜΑ 23o: Έγθξηζε δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο ηεο 20εο εληνιήο πιεξσκήο ηνπ 
έξγνπ: «ΟΓΟ ΒΑΡΒΑΡΗΑΓΑ-ΑΓΡΑΦΑ-Ν.Α. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1326 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1327 
 
ΘΕΜΑ 25o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1328 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1329 
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απν ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα 
ηελ ζπλδηνξγάλσζε κε ην εξγαζηήξη πνιηηηζκνχ “Παλαγηά Φαλεξσκέλε” ησλ εθδειψζεσλ Κπδίθεηα ζηε 
Νέα Αξηάθε Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1330 
 
ΘΕΜΑ 28o: 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 1331 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1332 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1333 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απν ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα 
ηελ ζπλδηνξγάλσζε δηεκεξίδαο θπζηθήο αγσγήο, ζηελ Λακία. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1334 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απν ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα 
ηελ ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Μαξκάξσλ ιανγξαθηθήο εθδήισζεο κε ζέκα: 
“Αναβίωση τοσ Τρανού Χορού της Αγάπης”. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1335 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απν ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα 
ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 2νπ Φεζηηβάι Διιήλσλ Παξαγσγψλ “Διιάδνο Γεχζεηο”, πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ παξαιία Αξθίηζαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1336 
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ΔΑΚΟΚΣΟΝΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγθξηζε 5νπ πξαθηηθνχ - θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα 
ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο 
ειαηψλεο (CPV 77100000-1), ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ 
ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 66.560,10 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1337 
 
 
 
 
 

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

Ζκεξνκελία 17/7/2017 

Ο πληάμαο 

Ζκεξνκελία 17/7/2017 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο 

 

 

 

 

 

Εσή χςα 

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ - Γ΄  

Φσηνχια θήθα 

ΠΔ Οηθνλνκηθνχ – Α΄ 

                            
 


