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      ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 16ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
ηελ Αταλάντη θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λνθξψλ 

(πιαηεία Γεκαξρείνπ 1), ζήκεξα ζηηο 8 Μαΐοσ 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.) 89481/880/2-5-2017 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 728 έσο 778, έηνπο 2017. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ 
ηνπ έξγνπ: «Καζαξηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, έηνπο 2017-2018», 
πξνυπνινγηζκνχ 49.600,00 € κε Φ.Π.Α., β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη γ) ηεο πνιπεηνχο 
δέζκεπζεο πηζηψζεσλ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 728  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Φσθίδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ Φεζηηβάι ρνιηθνχ Πνιηηηζκνχ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 729  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε κέζσ 
ΔΖΓΖ, έληεθα (11) λέσλ έθηαθησλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 730  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 4ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 
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Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 731  
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 14/24-4-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 732  
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά απνγξάθνπ ηεο κε αξηζκφ 69/2009 απφθαζεο ηνπ 1νπ 
Σξηκεινχο ηκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ αζθεζεί έλδηθν κέζν. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 733  
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 82613/608/24-4-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί νξηζκνχ δηθαζηηθνχ επηκειεηή γηα ηε δηελέξγεηα επηδφζεσλ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 734  
 
ΘΕΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 85776/635/26-4-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί νξηζκνχ δηθαζηηθνχ επηκειεηή γηα ηε δηελέξγεηα επίδνζεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 735  
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. ΣΣ 79217/592/19-4-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί πεξί δηνξηζκνχ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» 
γηα άζθεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Λακίαο, ζε αληηθαηάζηαζε ήδε 
δηνξηζζέληνο δηθεγφξνπ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 736  
 
ΘΕΜΑ 6o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 81095/599/21-4-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί δηνξηζκνχ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» πξνο 
ππνζηήξημε έθεζεο ζην Μνλνκειέο Δθεηείν Αζελψλ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 737  
 
ΘΕΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Γεκεηξίνπ Ννδάξα, ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 738  
 
ΘΕΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Ησάλλνπ θέληδα, ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 739  
 
ΘΕΜΑ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«EUROPA PROFIL ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ Α.Β.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 740  
 
ΘΕΜΑ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Αλζήο Παπαληθνιάνπ, ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
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Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 741  
 
ΘΕΜΑ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Παλαγηψηε Γήκνπ, ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 742  
 
ΘΕΜΑ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Γεσξγίνπ Καηζίθα θαη ινηπψλ 
(ζπλ. 3), ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 743  
 
ΘΕΜΑ 13o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο - έλζηαζεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
Μπνπδίθα θαη ηνπ Γεκεηξίνπ Μπνπδίθα, ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζζεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 744  
 
ΘΕΜΑ 14o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ ηπιηαλνχ Αξάζπκνπ θαη ινηπψλ 
(ζπλ. 3), ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 745  
 
ΘΕΜΑ 15o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 
κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) - Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ 
(ΔΣΑΜ)», ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 746  
 
ΘΕΜΑ 16o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «ΑΦΟΗ Γ. ΜΠΔΛΔΓΡΑΣΖ - Β. ΛΔΟΝΣΑΡΖ Ο.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 747  
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 81873/159/24-4-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο (βξνρνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απν 22-4-2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 748  
 
ΘΕΜΑ 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 νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 749  
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ην ππνέξγν: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ - έθηαθηεο απνθαηάζηαζεο 
βαηφηεηαο θαη ρεηκεξηλή ζπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Δχβνηαο». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 750  
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγθξηζε δαπαλψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο (ρηνλφπησζε απφ 11/3/2017). 
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Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 751  
 
ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΣΕ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Έθηαθηεο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 170.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 752  
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ Κσπαΐδαο», 
Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.500.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 753  
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηνπ έξγνπ: 
«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ ζέζε “Γχθηηζζα” Γ.Γ. Αγ. ππξίδσλα 
θαη 3 κεηξεηψλ παξνρήο λεξνχ ζην αξδεπηηθφ δίθηπν Γ.Γ. Υαηξψλεηαο», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 50.000,00 € κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 754  
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 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 Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 755  
 
ΘΕΜΑ 25o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ επαξρηαθή νδφ Νν 5 Καζηξηψηηζζα Αζαλάζην Γηάθν», ηνπ 
έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 & 2017», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 756  
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε βιαβψλ νδηθνχ δηθηχνπ αξθίλεο – Καηαβφζξαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπν- 
ινγηζκνχ 350.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 757  
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Καηαζθεπή λέαο γέθπξαο ζηε ζέζε Σέκπια επη ηεο επαξρηαθήο νδνχ Βειαψξα - Σνπφιηαλα - 
Βξνπβηαλά Αηησιναθαξλαλίαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.690.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 758  
 
ΘΕΜΑ 28o: Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο αλαδφρνπ Κ/Ξ «Φνπληνχθνο Νηθφιανο - Φνπληνχθνο Γεκήηξηνο» 
θαηά ηνπ ππ’ αξηζκ. 44588/354/23-3-2017 εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
ζρεηηθά κε ην έξγν: «Πξνζηαζία πξαλψλ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη - Πξνπζφο», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 2.250.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 759  
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ΘΕΜΑ 29o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Σνπνζέηεζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ 
δίθηπν Π.Δ. Φζηψηηδαο 2016», πξνυπνινγηζκνχ 210.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 760  
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε επαξρηαθήο νδνχ 32 (πεξηνρήο Αλαηνιηθήο Φζηψηηδαο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπν- 
ινγηζκνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 761  
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ, ξεκάησλ θαη πνηακψλ Βνξεηνθεληξηθήο Δχβνηαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 
2017», πξνυπνινγηζκνχ 450.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 762  
 
ΘΕΜΑ 32o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ, ξεκάησλ θαη πνηακψλ Ννηηνθεληξηθήο Δχβνηαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 
2017», πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 763  
 
ΘΕΜΑ 33o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «ήκαλζε νδηθνχ δηθηχνπ λνκνχ Δχβνηαο – Β’ Φάζε», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
428.623,73 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 764  
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Δηδψλ Βαζηθήο 
Τιηθήο πλδξνκήο ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Απνθεληξσκέλεο Πξνκήζεηεο Σξνθίκσλ θαη Βαζηθήο 
Τιηθήο πλδξνκήο, Γηνηθεηηθέο Γαπάλεο θαη Παξνρή πλνδεπηηθψλ Μέηξσλ 2015 - 2016 – Τπνέξγν 
4: «Δίδε Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο (ΣΔΒΑ), Π.Δ. Φσθίδαο», πξνυπνινγηζκνχ 28.237,23 € πξν 
Φ.Π.Α. ή 35.014,17 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 765  
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 35o: Λήςε απφθαζεο επί ησλ πξαθηηθψλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, 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 € κε Φ.Π.Α. θαη ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο θαη ε παξαπνκπή ηνπ ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ΠΔ. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 766  
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 36o: Σξνπνπνίεζε καζεηηθψλ δξνκνινγίσλ ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2016 - 2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 767  



6 

 

ΜΙΘΩΕΙ – ΕΚΜΙΘΩΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 37o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο δεκφζηνπ, αλνηθηνχ, πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε 
ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 768  
 
ΘΕΜΑ 38o: Έγθξηζε παξάηαζεο κηζζίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ηκήκαηνο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 
Αηαιάληεο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 769  
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 39o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 770  
 
ΘΕΜΑ 40o: 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 771 
  
ΘΕΜΑ 41o: 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 772  
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 773  
 
ΘΕΜΑ 43o: 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 774  
 
ΘΕΜΑ 44o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 
2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 775  
 
ΘΕΜΑ 45o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο ηνπ πιιφγνπ Δπηαλεζίσλ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 776  
 
ΘΕΜΑ 46o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο «Raches4life - Ράρεο γηα ηελ δσή». 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 777  
 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 
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ΘΕΜΑ 47ο: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1970/2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πεξί ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ θαη 
επηηξνπψλ γηα ην έηνο 2017, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 778  
 
 
 

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


