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      ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 14ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ  
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο), 
ζήκεξα ηελ 24 Απριλίοσ 2017, εκέξα Δεσηέρα 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.) 79047/770/18-4-2017 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 625 έσο 683, έηνπο 2017. 

 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 1ο: Άζθεζε ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαη δηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
“Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο” πεξί θαηαινγηζκνχ νθεηιήο ζε βάξνο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 625  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 2ο: Λήςε απφθαζεο επί ηεο απφ 28/03/2017 ηηηινθνξνχκελεο “πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο” ηνπ Κσλζηαληίλνπ ηάτθνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 462/2017 απφθαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο: «Γηαρείξηζε 
άξδεπζεο θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ», πξνυπνινγηζκνχ 173.600,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 
Απνξξίθζεθε θαηά πιεηνςεθία ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ Κσλζηαληίλνπ ηάτθνπ ηνπ Γεσξγίνπ. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 626 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζήξαγγαο Σπκθξεζηνχ», πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 627   
  
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 4ο: Έγθξηζε δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε 
δηνξγάλσζε εθδήισζεο ηεο Σνπξηζηηθήο ρνιήο Γαιαμηδίνπ, κε ζέκα: «4η Ρουμελιώτικη Κουζίνα». 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
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Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 628   
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 5ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φσθίδαο ζηνλ 
ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ηεο ηζηνξηθήο κάρεο ζην Υάλη ηεο Γξαβηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 629   
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 6ο: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Δπξπηαλίαο ζην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην (Inverness, Scotland). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 630  
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο 11/27-3-2017, 12/3-4-2017 θαη 13/10-4-2017 ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 631   
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 

ΘΕΜΑ 2o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 67109/798/31.03.2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί δηνξηζκνχ δηθεγφξσλ γηα παξάζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο» ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 632   
 
ΘΕΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Αλδξέα Πειεθάλνπ ηνπ Γεσξγίνπ, 
ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 633   
 
ΘΕΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Δπάγγεινπ Εαξθηλνχ ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 634 
 
ΘΕΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Αβξαάκ Πεισξηάδε, ελψπηνλ ηνπ 
Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζζεί δηθεγφξνο. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 635   
 
ΘΕΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηεο Κσλζηαληίαο βεξψλε θαη ινηπψλ (ζπλ. 
6), ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 636   
 
ΘΕΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ σηεξίνπ Σάηζε θαη ινηπψλ (ζπλ. 3), 
ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζζεί δηθεγφξνο. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 637 
 
ΘΕΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Διπηλίθεο Κνπξλέηηα θαη ινηπψλ 
(ζπλ. 5), ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζζεί δηθεγφξνο. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 638   
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ΘΕΜΑ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “ΒΟΡΡΑ 
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΣΟΤ”, ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζζεί δηθεγφξνο. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 639   
 
ΘΕΜΑ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Καζεινχξε νθίαο θαη ινηπψλ 
[ζπλ. 27], ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 640   
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 41758/108/1-3-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο 1-3-2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 641   
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 76231/199/12-4-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο (ππξθαγηά απφ ηελ11/4/2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 642   
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 62237/101/27-3-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο (απνθαηάζηαζε ξνήο πδαηνξέκαηνο ιφγσ θεξηψλ πιηθψλ κεηά απν 
πιεκκπξηθά θαηλφκελα). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 643   
 
ΘΕΜΑ 14o: Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 430/21-3-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη εθ λένπ έγθξηζε δαπαλψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε απφ 6/01/2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 644 
 
ΘΕΜΑ 15o: 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 νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 645   
 
ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΣΕ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φζηψηηδαο 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 4.100.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 646 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο ζηε ζπκβνιή ησλ 
επαξρηαθψλ νδψλ “Καζελνί - ηελή” θαη “Καζελνί - Πάιηνπξαο”», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
160.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 647 
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ΘΕΜΑ 18o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο 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 Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 648 
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε βιαβψλ – ηερληθά - αζθαιηνζηξψζεηο - νδηθνχ δηθηχνπ Αληάδα – πγθξέιν – Άγηνη 
Θεφδσξνη - Κξίθειιν – ηάβινη», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 649 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ Σπκθξεζηνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
350.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 650   
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Γηαηήξεζε δαζψλ θαη δαζηθψλ αλνηγκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ Οίηεο θαη ζην Όξνο 
Καιιίδξνκν ηεο ηεξεάο Διιάδαο» (Γξάζε C1 Πεξηθξάμεηο επνρηθψλ ιηκλίσλ Νεπξφπνιε 
Καιιηδξφκνπ θαη Λεηβαδηέο, Γξεβελφ Οίηεο LIFE011NAT/GR/1014), Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 46.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 651   
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 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 Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 652   
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθψλ νδψλ 
πεξηνρήο Γήκσλ Κχκεο- Αιηβεξίνπ & Δξέηξηαο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.000.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 653   
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Αληηκεηψπηζε θαηνιηζζεηηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο νδνχ Ρνβηέο - Ήιηα- Λ. Αηδεςνχ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 8.000.000,00 € κε 
Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 654   
 
ΘΕΜΑ 25ο: Δπαλεηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 
ηνπ έξγνπ: «Γηαπιαηχλζεηο, ηερληθά θαη αζθαιηφζηξσζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη - 
Γαχξνο (Γ' Φάζε)», κεηά ηελ ππ’ αξηζκ. 8/16/2016 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 18 λ. 218/94 
θαη ηεο ζρεηηθήο λνκηθήο γλσκνδφηεζεο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 655 
 
ΘΕΜΑ 26o: Δμέηαζε ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ II ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 
εθπφλεζεο ηεο κειέηεο: «Οξηνζέηεζε & ηνπηθέο δηεπζεηήζεηο ζηνλ Αζσπφ πνηακφ ζε ηκήκα 10 ρικ. 
εληφο ηνπ Ν. Βνησηίαο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 305.762,08 € κε Φ.Π.Α.. 
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Καηά πιεηνςεθία: 
α) απνξξίθζεθε ε έλζηαζε ηεο ζχκπξαμεο κειεηεηηθψλ γξαθείσλ κε α/α 21 «ΜΤΡΗΗΩΣΖ 
ΔΤΘΤΜΗΟ - ΠΑΛΖΥΩΡΗΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ - ΚΑΡΑΣΩΡΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ», 
β) έγηλε ελ κέξεη δεθηή ε έλζηαζε ηεο ζχκπξαμεο κειεηεηηθψλ γξαθείσλ κε α/α 12: «ΣΟΜΖ 
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ (ΣΟΜΖ ΑΔΜΔΤ) - ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ 
ΓΔΩΡΓΗΟ», 
γ) απνξξίθζεθε ε έλζηαζε ηεο ζχκπξαμεο κειεηεηηθψλ γξαθείσλ κε α/α 20: «ΜΑΡΚΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΓΑΗΟΜΔΣΡΗΚΖ ΔΠΔ - ΜΑΛΛΗΓΟΤ ΔΡΑΣΩ», 
δ) έγηλε ελ κέξεη δεθηή ε έλζηαζε ηνπ κειεηεηηθνχ γξαθείνπ κε α/α 13: «"Κ. ΣΑΜΟ & ΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΩΝ Δ.Δ." δ.η. Κ. ΣΑΜΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΛΔΣΩΝ». 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 656 
 
ΘΕΜΑ 27o: 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)», Π.Δ. Δχβνηαο. 
Σο θέμα αποζύρεηαι 
 
ΘΕΜΑ 28o: Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή 
ζθέπαζηξνπ ζηε ζέζε “Βξάρνο” γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηνιηζζήζεσλ θαη ρηνλνζηηβάδσλ», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.700.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 657   
 
ΘΕΜΑ 29o: Έγθξηζε παξάηαζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ ζηα ηνηρία αληηζηήξημεο ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν 9 Γαιαμεηδίνπ - Πεληενξίσλ – Βνπληρψξαο» 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 θαη 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 190.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 658   
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο «Παξάιιεια έξγα 
Γήκνπ Ληαλνθιαδίνπ, Γ.Γ. Λπγαξηάο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 
159.896,61 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 659   
 
ΘΕΜΑ 31ο: 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 Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 660   
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 32o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2016 γηα ηελ 
αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ έηνπο 
2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 661  
 
ΘΕΜΑ 33o: 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 απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 662   
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ΘΕΜΑ 34o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 2017 γηα ηελ 
αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ έηνπο 
2016-2017 θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 460/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 663 
 
ΘΕΜΑ 35o: Σξνπνπνίεζε δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ έηνπο 
2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 664   
 
ΘΕΜΑ 36o: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 665   
 
ΘΕΜΑ 37o: Έγθξηζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2017-2018, 2018-2019 θαη 2019-2020. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 666   
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Μεξηθή αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 161/30-1-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, θαη εθ λένπ έγθξηζε α) δηελέξγεηαο 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)», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ1.273.821,03 € κε Φ.Π.Α., θαη β) ησλ φξσλ ηεο 
ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 667 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ 
βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο 
πλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ)», Π.Δ. Δχβνηαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 207.709,25 € κε Φ.Π.Α., θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 668 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
πνπιεξηθψλ, βφεηνπ θαη ρνηξηλνχ θξέαηνο, γάιαθηνο εβαπνξέ, νζπξίσλ, ξπδηνχ, δπκαξηθψλ, ειηψλ, 
πειηέ ληνκάηαο, θαθέ-δαραξσδψλ, κειηνχ, ειαηνιάδνπ, γαιαθηνθνκηθψλ, εηδψλ παληνπσιείνπ, γηα 
ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα επηζηηηζηηθήο θαη βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην ηακείν επξσπατθήο 
βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο (ΣΔΒΑ)», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 214.681,79 € κε Φ.Π.Α., θαη β) 
ησλ φξσλ ηεο ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 669  
 
ΜΙΘΩΕΙ - ΕΚΜΙΘΩΕΙ  
 
ΘΕΜΑ 41o: Λχζε ζχκβαζεο κίζζσζεο θπιηθείνπ, θήξπμε κηζζσηή σο έθπησηνπ θαη έγθξηζε 
παξαθξάηεζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
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Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 670   
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 42o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, απνδεκηψζεηο, ακνηβέο, 
εηζθνξέο θ.ι.π., Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 671   
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο ηεο 25εο εληνιήο πιεξσκήο (νιηθή εμφθιεζε) θαη ηεο 26εο εληνιήο πιεξσκήο ηνπ 
έξγνπ: «Οδφο Γνκλίζηα – Ρφζθα – Πάληα Βξέρεη – Όξηα Ννκνχ – Ν.Α. Δπξπηαλίαο». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 672 
 
ΘΕΜΑ 44o: 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 απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 673   
 
ΘΕΜΑ 45o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ – κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 674   
 
ΘΕΜΑ 46o: 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 απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 675  
 
ΘΕΜΑ 47ο: Λήςε απφθαζεο γηα ξχζκηζε ρξένπο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Υ. Η .Παληαδήο», 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα ε παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεξεάο Διιάδαο. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 676  
 
ΘΕΜΑ 48o: 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 απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 677 
 
ΘΕΜΑ 49o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ – κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 678   
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 679   
 
ΘΕΜΑ 51o: 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 απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 680   
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ΘΕΜΑ 52o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ – κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 681   
 
ΘΕΜΑ 53o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 
γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην 11ν Φεζηηβάι Οίηεο, 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζην πάξθν ηερλψλ ςπραγσγίαο «Υψξα» Λειέτθα Τπάηεο, θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην 
έσο επηέκβξην 2017. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 682 
 
ΘΕΜΑ 54o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ 
χιινγν Γπλαηθψλ Ληαλνθιαδίνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εθδήισζε 
«Παξάδνζεο θαη Πνιηηηζκνχ». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 683 
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