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   ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 21ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
ηε Λακία θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ (Λ. Καιπβίσλ 2, 

3νο φξνθνο - Λακία), ζήκεξα ζηηο 23 Μαΐοσ 2016, εκέξα Δεστέρα θαη ψξα 11:00 π.μ., ζπλήιζε 
ζε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 138/7-9-
2014 (ΑΓΑ: 796Χ7ΛΖ-ΞΧΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, ππφ 
ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη 
δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 74622/890/17-5-2016 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 764 έσο 797, έηνπο 2016. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ: Έγθξηζε πιεξσκήο δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο έξγνπ απφ ην 
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 764 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 19/9-5-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 765 
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε Δξγαζηψλ απνρηνληζκνχ 
ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2016. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 766 
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ΘΕΜΑ 3o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 72047/194/13-5-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (πξνζθπγηθέο ξνέο απφ 8/5/2016). 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 767 
 
 
ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΣΕ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθήο νδνχ ππ’ αξ. 3 νδηθνχ 
δηθηχνπ Π.Δ. Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 855.000,00€ κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 768 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ επαξρηαθή νδφ 6 Μαξηνιάηα - Πνιχδξνζνο» ηνπ 
έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00€ κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 769 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο, ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ηεο ππ΄αξηζκ. 27 Δζληθήο Οδνχ Άκθηζζα Γξαβηά 
Όξηα Ννκνχ» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 
2017», πξνυπνινγηζκνχ 286.247,00€ κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 770 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Αλαθαίληζε θηεληαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα ηε 
κεηαζηέγαζε ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 
300.000,00€ κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 771 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγθξηζε δηαθήξπμεο θαη ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: 
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ην έηνο 2017, ρξήζεο 2016» ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015, 2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
1.550.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 772 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Σνπνζέηεζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ζην νδηθφ 
δίθηπν ηεο Βνησηίαο γηα ηα έηε 2016 & 2017» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. 
Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015, 2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 773 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή Καλαιηνχ Τιίθεο - 
Κάζηξνπ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 45.000.00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 774 
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015, 2016» ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015, 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
3.350.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 775 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε βιαβψλ νδηθνχ δηθηχνπ Κξίθειιν – Γνκλίζηα – ηαχινη – Άκπιηαλε 
– Φειφο ηαπξφο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο θαη ε παξαπνκπή ηνπ ζην Σερληθφ πκβνχιην 
Γεκνζίσλ Έξγσλ. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 776 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Οξηζκφο λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν & αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017 (Απνθαηάζηαζε δεκηψλ 
αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνχ πεξρεηνχ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο)», 
πξνυπνινγηζκνχ 45.000€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 777 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Οξηζκφο λέαο εκεξνκελίαο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Δπείγνληα αληηπιεκκπξηθά 
έξγα ζηελ θνίηε ηνπ πεξρεηνχ πνηακνχ, ζην ηκήκα απφ Μεξηζηή κέρξη ηηο εθβνιέο ηνπ», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 600.000,00 κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 778 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Βειηίσζε 
επαξρηαθνχ δξφκνπ Κνληάθνπ – Κάησ Μνπζνπλίηζαο Β΄Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζην εζληθφ 
θαη επαξρηαθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 779 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε ζπλζεθψλ αζθαιείαο 
ησλ νδψλ Θήβα - Ληβαδεηά, Θήβα - Ρηηζψλα θαη Θήβα – Δξπζξέο», Π.Δ. Βνησηίαο. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 780 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα 
εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, εηδψλ θξενπσιείνπ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ  
γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) 
γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο» θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 781 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο 
πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο 
ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο» θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
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(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 782 
 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή 
ππεξεζηψλ πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο Cr (VI) – εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζηελ εθβνιή αγσγνχ 
φκβξησλ πδάησλ ζηε ζέζε “Ματιεο”, ζηελ πεξηνρή Οηλνθχησλ, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία εηδηθνχ εμνπιηζκνχ», πξνυπνινγηζκνχ 48.384,00€ ρσξίο Φ.Π.Α., β) ησλ φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ζπγθξφηεζε ηεο αξκφδηαο εηδηθήο ηερληθήο επηηξνπήο. 
(Εισηγητής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 783 
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγθξηζε δαπαλψλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα αγνξέο, επηζθεπέο, 
ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 784 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή 
παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 785 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο 1εο 
πξνζθπλεκαηηθήο δηαδξνκήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Ηεξνχ Πξνζθπλήκαηνο ηνπ Οζίνπ Ησάλλε ηνπ 
Ρψζνπ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 786 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα 
αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 787 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο κηζζνδνζίαο (6) αηφκσλ 
ΠΔ Γεσπφλσλ θαη (3) αηφκσλ ΤΔ Δξγαηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γαθνθηνλίαο 
ΠΔ Φζηψηηδαο, έηνπο 2016. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 788 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην Φεζηηβάι Διιεληθψλ 
Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ, ζην Μαξηίλν Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 789 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην 10ν Φεζηηβάι Οίηεο, πνπ 
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ζα δηεμαρζεί ζην πάξθν ηερλψλ ςπραγσγίαο «Υψξα» Λειέτθα Τπάηεο θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην-
επηέκβξην 2016. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 790 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε 2ε Γηνξηή 
Παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, ζηνλ ρψξν ενξηαζκνχ ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηνλ Γνξγνπφηακν. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 791 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγθξηζε ηεο έθζεζεο απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, έσο ην Α ηξίκελν 2016». 
(Εισηγητές θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ 
Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 792 
 
 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθψλ, εμνπιηζκνχ, εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ 
πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 
(Εισηγητής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 793 
 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΔΑΚΟΤ ΣΗ ΕΛΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηεζλή 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ ςεθαζκφ 
ειαηνδέληξσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο 
εηψλ 2016 & 2017», Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.559.984,40 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 794 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηεζλή 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ ςεθαζκφ 
ειαηνδέληξσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο εηψλ 2016 
& 2017», Π.Δ. Βνησηίαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 368.932,78 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 795 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο 

παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
69.192,444€. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 796 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηεζλή 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ ςεθαζκφ 
ειαηνδέληξσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο 
εηψλ 2016 & 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.229.799,51 € κε ΦΠΑ. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 797 
  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




