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       ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΔΩΝ 12ης ΤΝΔΓΡΙΑΗ  
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο), 
ζήκεξα ζηηο 3 Απριλίοσ 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 Βαζίιεηνπ 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). 
Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 63743/645/28-3-2017 πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, πνπ 
επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, ζπδήηεζε ηα 
παξαθάησ ζέκαηα, πνπ έιαβαλ αξηζκφ απφθαζεο απφ 521 έσο 579, έηνπο 2017. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 62415/479/27.03.2017 απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, πεξί αλάζεζεο ζε δηθεγφξν εμψδηθσλ ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο  «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 521 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη 
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 522 
 
ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 10/21-3-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 523 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
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ΘΔΜΑ 2o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 14/2015 απφθαζεο ηνπ 1νπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία λα κελ αζθεζεί έλδηθν κέζν. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 524 
 
ΘΔΜΑ 3o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 57610/431/21-3-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί νξηζκνχ δηθαζηηθνχ επηκειεηή γηα ηε δηελέξγεηα επηδφζεσλ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 525 
 
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 57611/432/21-3-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί νξηζκνχ δηθαζηηθνχ επηκειεηή γηα ηε δηελέξγεηα επηδφζεσλ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 526 
 
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 58285/437/22.03.2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, λνκίκσο αλαπιεξνχκελνπ, πεξί άζθεζεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο ηνπ άξζξνπ 37 
ηνπ Ν. 4129/2013 θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 408/2016 απφθαζεο ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ, ελψπηνλ ηνπ Σκήκαηνο Μείδνλνο [Δπηακεινχο] χλζεζεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 527 
 
ΘΔΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΚΧΠΑΨΓΗΚΖ ΦΑΡΜΑ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 528 
 
ΘΔΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Α. 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΒΔ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 529 
 
ΘΔΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΝΔΑ 
ΦΔΡΣΗΛ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 530 
 
ΘΔΜΑ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία  
«ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ ΒΔΡΝΗΚΟΥΡΧΜΑΣΧΝ ΒΔΥΡΧ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 531 
 
ΘΔΜΑ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Ησάλλε Κππξησηάθε θαη ηεο Γηάλαο 
Πνζεηνχ, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 532 
 
ΘΔΜΑ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΚΑΓΜΟ ΑΔΣΔ», ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 533 
 
ΘΔΜΑ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Θεφδσξνπ Δπαγγειφπνπινπ, 
ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
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Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 534 
 
ΘΔΜΑ 13o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηεο ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ – ΞΤΝΟΓΑΛΟΤ 
Γήκεηξαο θαη ινηπψλ (ζπλ. 50), ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 535 
 
ΘΔΜΑ 14o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα άζθεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαηά ηνπ απφ 03/03/2017 
θαηαζρεηεξίνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «QUALITY & RELIABILITY ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΤΦΖΛΖ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 536 
 
ΘΔΜΑ 15o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά - Σκήκα Α2 (ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «ΚΑΝΖΘΟ Α.Δ.»). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 537 
 

ΘΔΜΑ 16o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ έθεζε ηνπ Βπιιηψηε Δπακεηλψλδα θαη ινηπψλ (ζπλ. 3)]. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 538 
 
ΘΔΜΑ 17o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο - Σκήκα Δ’ (ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο Ησάλλαο Νηθνιάνπ). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 539 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν 2015-2017». 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 540 

 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ν. 
Βνησηίαο, ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, απφ 24-1-2017 έσο 31-1-2017. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 541 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ν. 
Βνησηίαο, ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, απφ 11-2-2017 έσο 13-2-2017. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 542 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξαλψλ ηνπ 
ρεηκάξξνπ «Σζεξιήο» ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία . 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 543 
 
 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
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ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο 
αζθάιεηαο νδηθνχ δηθηχνπ Βνχιπε – Λεκέξη – Γξαλίηζα - Ληζνρψξη», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00€ κε ΦΠΑ.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 544 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη 
αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β’ 
βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Δπηζθεπή ηερληθψλ θαηαζθεπψλ θαη θαζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ 
ΣΟΔΒ Μνζρνρσξίνπ), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€ κε Φ.Π.Α..   
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 545 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη 
αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β’ 
βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Καζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ζηελ ζέζε «Θεξκνλέξη» ΣΟΔΒ 
Φαθίηζαο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ κε Φ.Π.Α..   
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 546 
 
ΘΔΜΑ 25o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη 
αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β’ 
βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Καζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ αληιηνζηάζην «Αιεμίλα» ΣΟΔΒ 
Αλζήιεο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 547 
 
ΘΔΜΑ 26o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε έξγνπ: 
«πληήξεζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πεξηνρήο Γνκνθνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 548 
 
ΘΔΜΑ 27o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε έξγνπ: 
«πληήξεζε ηκήκαηνο Δζληθήο Οδνχ 3 Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 549 
 
ΘΔΜΑ 28o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ θαη ζπξκαηνθηβσηίσλ πεξρεηνχ πνηακνχ θαη παξαπνηάκσλ ηνπ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 550 
 
ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε  βιαβψλ νδηθνχ δηθηχνπ  Κξίθειιν – Γνκλίζηα – ηαχινη – Άκπιηαλε – Φειφο 
ηαπξφο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 551 
 
ΘΔΜΑ 30o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Οινθιήξσζε δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ βπδαληηλψλ λαψλ Άηηαιεο», Π.Δ. 
Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 552 
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ΘΔΜΑ 31o: Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΟΓΟΤ ΡΑΠΣΑΗΟΗ», 
θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 18291/272/Φ.Δ./27-1-2017 απφθαζεο έθπησζεο αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: «Οδφο 
Ραπηαίνη – Ν. ηχξα – ηχξα (Υ.Θ. 0+000 έσο Υ.Θ. 16+499,33) – (πλέρηζε)». 
Σο θέμα αποσύρθηκε. 
 
ΘΔΜΑ 32o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ 
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο Δ.Ο. Νν 48 Μαιαλδξίλν – Ληδσξίθη» ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε  2015 – 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
90.000,00 €. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 553 
 
ΘΔΜΑ 33o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Δζληθή Οδφ Ηηέαο Ναππάθηνπ – Β΄  Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 450.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 554 
 
ΘΔΜΑ 34o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή “ΚΛΟΒΗΝΟ” ηεο 
Δζληθήο Οδνχ (ηεο Ν.Δ.Ο. Ηηέαο Ναππάθηνπ) ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο 
γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 200.000 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 555 
 
ΘΔΜΑ 35o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν 11 Ακπγδαιηά 
ηίιηα» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 100.000 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 556 
 
ΘΔΜΑ 36o: Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε δξφκνπ Νέν Μαξηίλν 
Λάξπκλα», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 3.350.000,00 € κε ΦΠΑ.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 557 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο 
πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο 
ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 31.239,58€ κε Φ.Π.Α., θαη β) ησλ 
φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 558 
 
ΘΔΜΑ 38ο: Έγθξηζε α) δαπάλεο θαη πνιπεηνχο δέζκεπζεο πηζηψζεσλ, β) δηελέξγεηαο αλνηθηνχ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ (βελδίλε ακφιπβδε, πεηξέιαην 
θίλεζεο θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 253.587,37€ κε Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 559 
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ΘΔΜΑ 39o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ιεπθνχ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο 
θαη Yαινζθαηξηδίσλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε 
Φζηψηηδα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00€ κε Φ.Π.Α. (εμ’ αλαβνιήο). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 560 
 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 40o: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζην θέληξν θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζηηο Θεξκνπχιεο 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 561 
 
ΘΔΜΑ 41o: Έγθξηζε απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο, ηεο αλάζεζεο ηεο «γεληθήο ππεξεζίαο» κε ηίηιν: 
«Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ελφξγαλεο δνκηθήο παξαθνινχζεζεο ζε θηίξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ 
θξεπηδψκαηνο ηεο παξαιίαο Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 24.500,00€.  
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 562 
 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 42o: πκπιήξσζε – Γηφξζσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 311/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Π..Δ., πεξί ηξνπνπνίεζεο – δηφξζσζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρ. 
έηνο 2016 - 2017, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 563 
 
ΘΔΜΑ 43o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθψλ εηψλ 2015-2016 
θαη 2016-2017, πξνυπνινγηζκνχ 5.329.046,33€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. πιένλ δηθαησκάησλ 
πξναίξεζεο αμίαο 1.065.809,27 € - Γηφξζσζε ησλ ππ’ αξηζκ. 940/2015 θαη 1099/2015 απνθάζεσλ 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 564 
 
ΘΔΜΑ 44o: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνιφγησλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016 - 2017. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 565 
 
 
ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ  
 
ΘΔΜΑ 45ο: Παξαρψξεζε δσξεάλ θαηά ρξήζε ελφο θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο, ζην ηκήκα Αζθάιεηαο Λακίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 566 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
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ΘΔΜΑ 46o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 567 
 
ΘΔΜΑ 47o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 568 
 
ΘΔΜΑ 48o: 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 569 
 
ΘΔΜΑ 49o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 570 
 
ΘΔΜΑ 50o: Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 481/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο θαη εθ λένπ έγθξηζε έθδνζεο Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Πξνπιεξσκήο, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 571 
 
ΘΔΜΑ 51o: 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 572 
 
ΘΔΜΑ 52o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 573 
 
ΘΔΜΑ 53o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 574 
 
ΘΔΜΑ 54o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 575 
 
ΘΔΜΑ 55o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ 
Γ.. Έζπεξν Λακίαο – Σκήκα Καιαζνζθαίξηζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζηελ «Πακθζησηηθή εθδήισζε Αγψλσλ Καιαζνζθαίξηζεο (basket ball), πξναγσληζηηθψλ 
θαηεγνξηψλ», ζηελ Λακία. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
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Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 576 
 
ΘΔΜΑ 56o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε 
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εθδήισζε ηνπ Φηιαλζξσπηθνχ πιιφγνπ «πλ 
ζηνλ Άλζξσπν», κε ζέκα «Αυιέρωμα στην Γιορτή της Μητέρας», ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν Λακίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 577 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΓΑΚΟΤ ΣΗ ΔΛΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 57o: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο 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 
Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 578 
 
 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 58o: πγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληζκψλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. 
Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 579 

 
 

 
 

           Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ 
 

      
                      ΒΑΙΛΔΙΟ ΦΑΚΙΣΑ 

 
 


