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     ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΔΩΝ 22ης ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
   ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 
ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο), 

ζήκεξα ζηηο 19 Ιοσνίοσ 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 Βαζηιείνπ 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), θαη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. (νηθ.)  
128575/1281/13-6-2017 πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο, 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 1084 έσο 1135, έηνπο 2017. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε 2ήκεξσλ εθδειψζεσλ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ “Ζ 
Έθθξαζε”, ζην Θέαηξν Παπαδεκεηξίνπ κε ηίηιν: «Η ζσνηροθιά ηης Καρδιάς και καθρέπηες», Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1084 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1085 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηεο αλάζεζεο, κε 
δηαπξαγκάηεπζε, δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηελ εμέηαζε ηνπ εηδηθνχ καζήκαηνο ησλ Αγγιηθψλ ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ζρ. έηνπο 2016-2017, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1086 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
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Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1087 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ, 
ζρεηηθά κε ηελ έλζηαζε ηνπ θ. Αλησλίνπ Σζηθηζίξε θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 896/22-5-2017 απφθαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ., 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. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 74.339,04€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1088 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο κε ηνλ χιινγν Καιιηηερλψλ 
Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Κεληξηθήο Διιάδαο, ζηελ 14ε Τπαίζξηα Καιιηηερληθή πλάληεζε «Street he Art».  
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1089 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 7ο: Λήςε απφθαζεο επί ηνπ πξαθηηθνχ 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 θαηά πιεηνςεθία ην πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1090 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 8ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ 
γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο 
ειαηψλεο (CPV 77100000-1), ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ 
ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 66.560,10 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1091 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 9ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «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 ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1092 
 
ΘΔΜΑ 1o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 20/6-6-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1093 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί δεηήκαηνο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Βνησηίαο, ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ θξαγκάησλ ηνπ Βνησηηθνχ 
Κεθηζνχ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1094 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 3o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 118482/285/2-6-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνινγηζηηθά, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, 
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γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ – βαηφηεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Λεκέξη – Γξαλίηζα θαη Γαθλνχια - Νέν 
Αξγχξη, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1095 
 
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 119460/291/6-6-2017 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 3-6-2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1096 
 
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 124082/365/9-6-2017 (νξζή επαλάιεςε) απφθαζεο ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ 
Μαθξαθψκεο θαη ΓΔ πεξρεηάδαο ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1097 
 
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 126881/381/12-6-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο (πξφιεςε δαζηθήο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή ηεο Σ.Κ. Θεξκνππιψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1098 
 
ΘΔΜΑ 7o: 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 1099 
 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 8ο: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ηεο γέθπξαο ζην Γ.Γ. Πιάηαλνπ 
επί ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ Γαξδίθη - Πιάηαλνο (Γέθπξα Ίλαρνπ) ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1100 
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Οινθιήξσζε αζθαιηφζηξσζεο Υξχζσ - Άγηνο 
Γεκήηξηνο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 400.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1101 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζην νδηθφ δίθηπν Παιαηνρσξίνπ – Νενρσξίνπ Γ.Δ. Φξαγθίζηαο 
απφ ρ.ζ. 0+700 έσο ρ.ζ. 1+700», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1102 
 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζην νδηθφ δίθηπν απφ δηαζηαχξσζε Δπηληαλψλ έσο Μνλαζηήξη 
Παλαγίαο ηάλαο (ρ.ζ.: 0+000 έσο ρ.ζ.: 1+500)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 180.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1103 
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ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 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 απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1104 
 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 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 θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1105 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ηεο 
ππ’ αξηζκ. 27 Δζληθήο Οδνχ Άκθηζζα Γξαβηά Όξηα Ννκνχ – Γ΄ Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ 
δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 - 2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 290.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1106 
 
ΘΔΜΑ 15o: Δμέηαζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηεο θνηλνπξαμίαο «ηεξγηφπνπινο Υ. - Καξαληδνχλεο 
Γ.», θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 592/10-4-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. γηα ην έξγν: 
«πληήξεζε θαη δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζην λέν Γηνηθεηήξην Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε Φ.Π.Α. (Δμ’ αλαβνιήο). 
Απνξξίθζεθε θαηά πιεηνςεθία ε εμεηαδφκελε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1107 
 
ΘΔΜΑ 16o: Οξηζκφο εηζεγεηή επί αηηήζεσο ζεξαπείαο ηεο εηαηξείαο «ΠΑΡΑΓΧΓΟΝ ΑΣΔ», αλαδφρνπ 
ηνπ έξγνπ: «Γξφκνο Μάξκαξα - Αλαηνιή», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 4.490.000,00 € κε 
Φ.Π.Α., ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1108 
 
ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ επαξρηαθήο νδνχ 
18 Πχξγνο – Πνπγθάθηα», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1109 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 18ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο & 
πιηθψλ εθηχπσζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο θαη ησλ Γ/λζεσλ 
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 43.341,32 € κε Φ.Π.Α., β) 
ηελ ζρεηηθή δαπάλε, θαη γ) ηνπο φξνπο ηεο ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1110 
 
ΘΔΜΑ 19ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ, 
αλνηθηνχ, δηεζλή δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (πξνζσπηθνί 
ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη επίπεδεο νζφλεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ 161.290,00 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1111 
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ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεραλεκάησλ 
έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 140.895,00 €.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1112 
 
ΘΔΜΑ 21ο: Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία “Γ. ΚΗΛΣΟΠΟΤΛΟ 
- Κ. ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ Ο.Δ.”, γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 131.000,00 €. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1113 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο, παξνρή ππεξεζηψλ, απνδεκηψζεσλ θ.ι.π., Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1114 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα 
ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο (πεηξέιαην θίλεζεο) θαη ιηπαληηθψλ ησλ νρεκάησλ - κεραλεκάησλ ηεο 
Γ.Σ.Δ. Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1115 
 
ΘΔΜΑ 24ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1116 
 
ΘΔΜΑ 25o: 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 1117 
 
ΘΔΜΑ 26ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1118 
 
ΘΔΜΑ 27o: 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 1119 
 
ΘΔΜΑ 28ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1120 
 
ΘΔΜΑ 29o: 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 1121 
 
ΘΔΜΑ 30o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ, κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
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Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1122 
 
ΘΔΜΑ 31o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1123 
 
ΘΔΜΑ 32ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1124 
 
ΘΔΜΑ 33o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε 3ήκεξσλ εθδειψζεσλ κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ Δμσξατζηηθφ χιινγν “ΛΗΑΝΖ 
ΑΜΜΟΤ ΑΛΑΣΑΣΧΝ ΜΔΚΔΓΟΝΗΚΧΝ” ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ 
18νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1125 
 
ΘΔΜΑ 34o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ην Θέαηξν Υαιθίδαο ηεο εθδήισζεο κε γεληθφ ηίηιν: “bio-mechanical festival”, 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ πνιηηηζηηθφ ρψξν Απιίδεηαο Αξηέκηδνο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1126 
 
ΘΔΜΑ 35o: 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 1127 
 
ΘΔΜΑ 36o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1128 
 
ΘΔΜΑ 37o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην “2ο Φεζηιβάλ Νεολαίας - 
Pelasgia En Drasi Festival”. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1129 
 
ΘΔΜΑ 38o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην “1ο Διεθνές Φεζηιβάλ 
Κιθάρας Αναηολικής Φθιώηιδας 2017”. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1130 
 
ΘΔΜΑ 39o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο - πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, γηα 
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, κε ηνλ Φζησηηθφ Όκηιν 
Αληηζθαίξηζεο ζην «3ο Πανελλήνιο Εθνικό Πρωηάθλημα Ανηιζθαίριζης έηοσς 2017, επιπέδοσ Ε2 
juniors». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1131 
 
ΘΔΜΑ 40o: Έγθξηζε δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο ζηα πιαίζηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 
κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Αλαπηπμηαθήο Φζηψηηδαο Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. θαη 
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Παξλαζζνχ γηα ην έξγν: «Δθπφλεζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο 
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ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Παξλαζζνχ ζην παγθφζκην δίθηπν γεσπάξθσλ ηεο 
UNESCO».  
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1132 
 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 41ο: πκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 622/10-4-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ., 
πεξί «πγθξφηεζεο Δπηηξνπψλ – Οξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147/08.08.2016) γηα έλα έηνο κε έλαξμε 10/4/2017 έσο θαη 
9/4/2018», Π.Δ. Δχβνηαο.  
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1133 
 
ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 42ο: Έγθξηζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1134 

 
ΘΔΜΑ 43ο: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο ζην 
εμσηεξηθφ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1135 

 
 
 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ 
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