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      ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 10ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ  
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο), 
ζήκεξα ηελ 21 Μαρτίοσ 2017, εκέξα Σρίτη 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, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 53510/548/15-
3-2017 πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ απηήο, 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 396 έσο 491, έηνπο 2017. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Δθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
Δθιέρζεθε θαηά πιεηνςεθία ν θ. Βαζίιεηνο Φαθίηζαο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 396 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε 
ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Δθπνιηηηζηηθφ χιινγν Βαζχθνηινπ ηπιίδαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε βξαδηά Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ θαη Σξαγνπδηνχ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 397 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε 
ζπλδηνξγάλσζε κε ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηε ζπκκεηνρή 
ηεο Π..Δ. ζηελ ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε ζέκα: «Αναδοσή και Αποϊδπςμαηοποίηζη». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 398 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Υσξνηαμίαο & 
Πεξηβάιινληνο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 399 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 9/1-3-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 
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Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 400 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 
ΘΕΜΑ 3o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 52/2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν Σξηκειέο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ αζθεζεί έλδηθν κέζν. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 401 
 
ΘΕΜΑ 4o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 87/2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 2ν Σξηκειέο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ αζθεζεί έλδηθν κέζν. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 402 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 41936/305/02.03.2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, λνκίκσο αλαπιεξνχκελνπ, πεξί άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο κε αίηεκα γηα 
πξνζσξηλή δηαηαγή αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 2853/16.12.2016 απνθάζεσο ηνπ 
Τπνπξγνχ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη δηνξηζκνχ δηθεγφξσλ 
γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 403 
 
ΘΕΜΑ 6o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 47446/343/08.03.2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, λνκίκσο αλαπιεξνχκελνπ, πεξί δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ γηα ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην Μνλνκειέο Δθεηείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ 
απφ 02/03/2017 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 17/03.03.2017 θαη αξηζκφ βηβιίνπ εθέζεσλ 33/03.03.2017 
αληαίηεζε – αίηεζε θαζνξηζκνχ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκηψζεσο θαη θαζνξηζκνχ 
ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο ελαπνκεηλάλησλ ηκεκάησλ, πνπ άζθεζαλ ν Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο ηνπ 
Υξήζηνπ θαη ινηπνί (ζπλ. 28 αηηνχληεο)]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 404 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 47447/344/08.03.2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, λνκίκσο αλαπιεξνχκελνπ, πεξί δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ γηα ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην Μνλνκειέο Δθεηείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ 
απφ 01/03/2017 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 19/03.03.2017 θαη αξηζκφ βηβιίνπ εθέζεσλ 35/03.03.2017 
αίηεζε θαζνξηζκνχ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκηψζεσο - ελαπνκεηλάλησλ ηκεκάησλ, πνπ 
άζθεζαλ ε Αηθαηεξίλε Αξβαλίηε θαη ινηπνί (ζπλ. 10 αηηνχληεο)]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 405 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 47448/345/08.03.2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, λνκίκσο αλαπιεξνχκελνπ, πεξί δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ γηα ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην Μνλνκειέο Δθεηείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ 
απφ 21/02/2017 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 15/23.02.2017 θαη αξηζκφ βηβιίνπ εθέζεσλ 30/23.02.2017 
αίηεζε – θχξηα παξέκβαζε πξνζδηνξηζκνχ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκηψζεσο απφ 
απαιινηξίσζε, πνπ άζθεζαλ ν Αλάξγπξνο – Παλαγηψηεο Καξαγεψξγνο ηνπ Μηιηηάδε θαη ινηπνί 
(ζπλ. 3 αηηνχληεο)]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 406 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 47697/348/09.03.2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, λνκίκσο αλαπιεξνχκελνπ, πεξί δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ γηα ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην Μνλνκειέο Δθεηείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ 
απφ 19/01/2017 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 14/23.02.2017 θαη αξηζκφ βηβιίνπ εθέζεσλ 29/23.02.2017 
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αίηεζε πξνζδηνξηζκνχ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκηψζεσο απφ απαιινηξίσζε, πνπ 
άζθεζαλ ν Κσλζηαληίλνο Κξφθνο ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ινηπνί (ζπλ. 15 αηηνχληεο)]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 407 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 44664/333/6-3-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί νξηζκνχ δηθαζηηθνχ επηκειεηή γηα ηε δηελέξγεηα επηδφζεσλ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 408 
 
ΘΕΜΑ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ησλ Γακηαλνχ Μνπηζειή ηνπ Αιεμάλδξνπ 
θαη ινηπψλ (ζχλνιν 99), ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 409 
 
ΘΕΜΑ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Βαζηιείνπ Μηράιε ηνπ Υξήζηνπ θαη 
ινηπψλ (ζπλ. 4), ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 410 
 
ΘΕΜΑ 13o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Γεκεηξίνπ Εάγθα θαη ηνπ Λάκπξνπ 
Φαξφκπαινπ, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 411 
 
ΘΕΜΑ 14o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΣΔΛΗΟ ΓΗΑΝΝΗΚΑ ΑΔΒΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ Α΄ ΤΛΧΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ & 
ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ», ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 412 
 
ΘΕΜΑ 15o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Ησάλλε Καξαγηαλλφπνπινπ ηνπ 
Αζαλαζίνπ θαη ηνπ Erjoh Metush ηνπ Fair, ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 413 
 
ΘΕΜΑ 16o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Αρηιιέα Σζφηξα ηνπ Αζαλαζίνπ, 
ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 414 
 
ΘΕΜΑ 17o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγή ηνπ Παλαγηψηε Φνπληά θαη ινηπψλ 
(ζπλ. 3), ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζηεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 415 
 
ΘΕΜΑ 18o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ησλ Γεσξγίαο θαη Κσλ/λνπ 
Μπνδνλέινπ, ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζηεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 416 
 
ΘΕΜΑ 19o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Υαξάιακπνπ Βξνχβα ηνπ 
Γεσξγίνπ, ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 417 
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ΘΕΜΑ 20o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Δπάγγεινπ Γθηδάλε θαη ινηπψλ 
(ζπλ. 7), ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 418 
 
ΘΕΜΑ 21o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Γεσξγίνπ Μαλσιίδε ηνπ 
Αιέμαλδξνπ θαη ινηπψλ (ζπλ. 3), ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 419 
 
ΘΕΜΑ 22o: Δμψδηθνο ζπκβηβαζκφο απαηηήζεσλ θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη 
άζθεζε ή κε ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 365/2014 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο 
Πξσηνδηθείνπ Λακίαο [δηθαηνχρνη νη Αλαζηαζία Ησαλλίδνπ θαη ινηπνί (ζχλνιν 6)].    
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 420 
 
ΘΕΜΑ 23o: Δμψδηθνο ζπκβηβαζκφο απαηηήζεσλ θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη 
άζθεζε ή κε ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 366/2014 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο 
Πξσηνδηθείνπ Λακίαο [δηθαηνχρνη νη Αζαλαζία Μακαινχδε ηνπ Βαζηιείνπ θαη ινηπνί (ζχλνιν 11)].    
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 421 
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 45027/72/8-3-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο (βξνρνπηψζεηο-πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 7-3-2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 422 
 
ΘΕΜΑ 25o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 813/39841/28-2-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο (ιάδηα ζην νδφζηξσκα ηεο νδνχ ηεθαλή – Κακάξη φξηα Ννκνχ).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 423 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 985/49831/11-3-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο (πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζην δξφκν Ληβαδεηάο - Αιηάξηνπ θαη ρηφληα ζε Παξλαζζφ - 
Διηθψλα).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 424 
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ν. 
Βνησηίαο, ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, απφ 28-12-2016 έσο 1-1-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 425 
 
ΘΕΜΑ 28o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ν. 
Βνησηίαο, ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, απφ 6-1-2017 έσο 23-1-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 426 
 
ΘΕΜΑ 29o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 49027/119/10-3-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο απφ ηελ 10-3-2017).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
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Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 427 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 49293/123/13-3-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο απφ ηελ 10-3-2017).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 428 
 
ΘΕΜΑ 31o: Δγθξίζεηο δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ  
θαη Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 429 
 
ΘΕΜΑ 32o: Έγθξηζε δαπαλψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο (ρηνλφπησζε απφ 6/01/2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 430 
 
ΘΕΜΑ 33o: Δγθξίζεηο δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 431 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ην έξγν: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & Δπαξρηαθφ 
δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 432 
 
ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΣΕ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 35o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε θαη ζπκπιήξσζε θσηεηλήο 
ζεκαηνδφηεζεο θφκβσλ ζην Δ.Ο.Γ., αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π..Δ. (2014-2017) 
Β΄ Φάζε», πξνυπνινγηζκνχ 88.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 433 
 
ΘΕΜΑ 36o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Τινπνίεζε παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ηεο 
νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Π.Δ.Ο. Θήβαο - Ληβαδεηάο – Λακίαο, ηκήκα: Όξηα λνκψλ Βνησηίαο, 
Φζηψηηδαο – Λακία», ηνπ έξγνπ: «Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Π.Δ.Ο. 
Θήβαο - Ληβαδεηάο – Λακίαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 2.500.000,00€ κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 434 
 
ΘΕΜΑ 37o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Δπέθηαζε Ληκέλα Γιχθαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο,  
πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 435 
 
ΘΕΜΑ 38o: Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο: «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 νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 436 
 
ΘΕΜΑ 39o: Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1137/2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη εθ λένπ έγθξηζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο: «Γεσηερληθή Έξεπλα θαη 
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Μειέηε ζην Α/Κ Αγ. Γεσξγίνπ Ληράδαο Ν. Δχβνηαο», ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 
36.500,00€ κε Φ.Π.Α., κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζ. 117 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 437 
 
ΘΕΜΑ 40o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ θαη αλάζεζε ηεο κειέηεο: «Μειέηε θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ 
αηγηαινχ θαη παξαιίαο παξάθηηαο δψλεο Πιαηάλαο Κχκεο», Π.Δ. Δχβνηαο, ζπλνιηθήο 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 8.000,00 € κε Φ.Π.Α., κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζ. 10 §2.ζη. ηνπ Ν. 3316/ 05 
& άξζ. 5 §4 ηνπ Ν. 3481/06 (“Ανάθεζη με διαππαγμάηεςζη σωπίρ δημοζίεςζη ζσεηικήρ 
πποκήπςξηρ”). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 438 
 
ΘΕΜΑ 41o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε ειεθηξνθσηηζκνχ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Δχβνηαο – Β΄ Φάζε», 
πξνυπνινγηζκνχ 74.400,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 439 
 
ΘΕΜΑ 42o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ζην επαξρηαθφ νδηθφ 
δίθηπν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο 2016», πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 440 
 
ΘΕΜΑ 43o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζήξαγγαο Σπκθξεζηνχ», πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 441 
 
ΘΕΜΑ 44o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε πηεξπγφηνηρσλ γεθπξψλ κέζνπ ξνπ Βνησηηθνχ Κεθηζζνχ», πξνυπνινγηζκνχ 
100.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 442 
 
ΘΕΜΑ 45o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε θαη ιεηηνπξγία αληιηνζηαζίσλ 
άξδεπζεο Κσπαΐδαο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ έηνπο 2017», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
100.000,00 € κε Φ.Π.Α. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 443 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Γηαηήξεζε θαη 
αλάδεημε γέθπξαο ζηνλ ρείκαξξν θίηζαο», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 205.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 444 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγθξηζε ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ 5νπ ππνέξγνπ: «Βειηίσζε 
νδνχ απφ δηαζηαχξσζε ηξνπψλσλ πξνο Μεηφρη έσο Κχκε», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
300.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 445 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγθξηζε ηνπ 4νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Οδφο Γνκλίζηα - 
Ρφζθα - Πάληα Βξέρεη - Όξηα Ννκνχ - Ν.Α. Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 9.000.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
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Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 446 
 
ΘΕΜΑ 49o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Αζθαιηφζηξσζε νδηθνχ δηθηχνπ 
Φηδάθηα - Βιαρέξλα – Ακπέιηα», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 447 
 
ΘΕΜΑ 50o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ Αζθαιηηθνχ Οδνζηξψκαηνο θαη Σερληθψλ Έξγσλ επί ηεο ππ’ αξηζκ. 48 Δ.Ο. Άκθηζζα - 
Ληδσξίθη - φξηα λνκνχ θαη Άκθηζζα - Γειθνί φξηα λνκνχ Γ’ Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε Οδηθνχ 
Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 – 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 280.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 448 
 
ΘΕΜΑ 51o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Οδφο πξφζβαζεο πξνο ιηκάλη 
Μαληνπδίνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 900.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 449 
 
ΘΕΜΑ 52o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε Παιαηνχ 
Ξελψλα Ηεξνχ Πξνζθπλήκαηνο Οζίνπ Ησάλλε Ρψζνπ ζε Μνπζεηαθφ Υψξν Μηθξαζηαηηθνχ 
Πνιηηηζκνχ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 450 
 
ΘΕΜΑ 53o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Μειέηε βειηίσζεο 
επαξρηαθνχ δξφκνπ Γάθλε – φξηα Ν. Φσθίδαο», Π.Δ Φζηψηηδαο, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο  
196.883,76 €. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 451 
 
ΘΕΜΑ 54o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ 
επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ δπηηθήο Φζηψηηδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00€ κε 
Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 452 
 
ΘΕΜΑ 55o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή θφκβνπ Ξεξηψηηζζαο», 
αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ., πξνυπνινγηζκνχ 6.000.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 453 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 56o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 42923/1067/3-3-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ Α’/ζκηαο θαη Β’/ζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 454 
 
ΘΕΜΑ 57o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1275/9-3-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο 
πεξί ηξνπνπνηήζεσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α’/ζκηαο 
θαη Β’/ζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 455 
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ΘΕΜΑ 58o: Γηφξζσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 41/9-1-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο παξάηαζεο ζπκβάζεσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο 
καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α’/βάζκηαο θαη Β’/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο 
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο κέρξη 30-06-2017 (λέα δξνκνιφγηα). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 456 
 
ΘΕΜΑ 59o: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνιφγησλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 457 
 
ΘΕΜΑ 60o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 
αλάζεζε λέσλ (8) νθηψ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ 
καζήκαηνο θνιχκβεζεο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 458 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2016 γηα ηελ 
αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ έηνπο 
2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 459 
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγθξηζε ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 2017 
γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-2017 θαη ηξνπνπνίεζε δξνκνινγίνπ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 460 
 
ΘΕΜΑ 63ο: Κήξπμε αλαδφρνπ δξνκνινγίνπ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2016 σο 
έθπησηνπ, ιφγσ κε πξνζέιεπζεο ηνπ γηα ηε ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο, Π.Δ. Δχβνηαο, 
ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 461 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 64o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη αληηπιεκκπξηθήο 
πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ», έηνπο 2017, Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 173.600,00€ κε 
Φ.Π.Α. θαη ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 462 
 
ΘΕΜΑ 65o: Σκεκαηηθή απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζρεηηθά κε ηελ 
«Αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ θαη 
ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο ηνπ Κσπατδηθνχ Πεδίνπ», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€ άλεπ Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 463 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
ΘΕΜΑ 66o: Έγθξηζε α) δαπάλεο – δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κειαληψλ (TONER) γηα ηνπο εθηππσηέο, ηα θσηνηππηθά 
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κεραλήκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο θαμ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε Φζηψηηδα, 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 73.800,00€ θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 464 
 
ΘΕΜΑ 67o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
πγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νρεκάησλ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο κε πξνυπνινγηζκφ 37.576,32€, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  (46.594,64€ κε Φ.Π.Α. 
24%), απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηηο 31/12/2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 465 
 
ΘΕΜΑ 68ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – ηειηθή θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 
πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 466 
 
ΜΙΘΩΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 69o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο δεκφζηνπ, αλνηθηνχ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε 
δχν αθηλήησλ ζηελ Ηζηηαία θαη ζην Μαληνχδη Ν. Δχβνηαο, γηα ηελ κεηαζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ 
Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο θαη Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 467 
 
ΘΕΜΑ 70o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ελφο 
αθηλήηνπ/απνζήθεο γηα ηελ θχιαμε πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε Φζηψηηδα.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 468 
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 71o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 469 
 
ΘΕΜΑ 72ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηελ πξφζιεςε ηξηψλ (3) αηφκσλ πξνζσπηθνχ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ θαη 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 470 
 
ΘΕΜΑ 73ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ: «Μειέηε ηνπ 
παξαδνζηαθνχ ηπξηνχ “Σζαιαθνχηη” Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 471 
 
ΘΕΜΑ 74o: Έγθξηζε δηάζεζεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην έξγν: «Δπηζθεπή ρνιηθψλ 
Μνλάδσλ Γήκνπ Καξπελεζίνπ» ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο 2017 ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 472 
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ΘΕΜΑ 75ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο 
ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο ηεο 25εο εληνιήο πιεξσκήο (κεξηθή εμφθιεζε) ηνπ έξγνπ: «Οδφο Γνκλίζηα – 
Ρφζθα – Πάληα Βξέρεη – Όξηα Ννκνχ – Ν.Α. Δπξπηαλίαο». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 473 
 
ΘΕΜΑ 76o: 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 474 
 
ΘΕΜΑ 77ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο, πιεξσκήο δαπάλεο θαη έθδνζεο Υξεκαηηθνχ 
Δληάικαηνο Πξνπιεξσκήο, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 475 
 
ΘΕΜΑ 78ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ 1821, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 476 
 
ΘΕΜΑ 79ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ – κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 477 
 
ΘΕΜΑ 80ο: 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 478 
 
ΘΕΜΑ 81o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 479 
 
ΘΕΜΑ 82o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο “Eπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο γηα ηνπο Απφξνπο” (ΣΔΒΑ/FEAD ηεο 
Π.Δ. Δχβνηαο, έηνπο 2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 480 
 
ΘΕΜΑ 83o: Σξνπνπνίεζε ησλ ππ’ αξηζκ. 123/22-1-2017 θαη 220/6-2-2017 απνθάζεσλ ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο έθδνζεο Υξεκαηηθψλ 
Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο, Π.Δ. Δχβνηαο  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 481 
 
ΘΕΜΑ 84o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ, κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 482 
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ΘΕΜΑ 85o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 483 
 
ΘΕΜΑ 86o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο 
απφ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 484 
 
ΘΕΜΑ 87ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ έθζεζε «ΚΤΝΖΓΔΗΑ 2017», ζην εθζεζηαθφ θέληξν “MEC” 
Παηαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 485 
 
ΘΕΜΑ 88ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ έθζεζε “FRESKON 2017”, ζην εθζεζηαθφ θέληξν ΓΔΘ-
HELEXPO. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 486 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΘΕΜΑ 89o: Έγθξηζε ηεο 2εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.  
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 487 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΔΑΚΟΤ ΣΗ ΕΛΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 90o: Έγθξηζε δαπάλεο & δηάζεζε πίζησζεο - Καηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο 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. Βνησηίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 66.560,10€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 488 
 
ΘΕΜΑ 91o: Έγθξηζε δαπάλεο & δηάζεζε πίζησζεο - Καηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ 
ςεθαζκφ ειαηνδέληξσλ ηεο Πξψελ Δπαξρίαο Θεβψλ (Γ Σκήκα), ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, γηα ην έηνο 2017», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 95.930,37 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 489 
 
ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 92o: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 
Κηεληαηξηθήο θαη ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Δχβνηαο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζην «GRIECHENLAND FESTIVAL 2017», ζην Νηίζειληνξθ Γεξκαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 490 

 
ΘΕΜΑ 93o: Έγθξηζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο.  
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Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 491 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  
              
 

         ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 


