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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ - ΑΠΟΦΑΕΩΝ 27ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο), 
ζήκεξα ζηηο 24 Ιοσλίοσ 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.) 
160589/1639/18-7-2017 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 1339 έσο 1407, έηνπο 2017. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 1ο: Απνδνρή δσξεάο ηεο κειέηεο: «Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ Σαχξνπ 
Ωξεψλ θαη αληηθαηάζηαζε ζηεγάζηξνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, αμίαο 25.000 €. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1339 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 512.640,80 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1340 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1341 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 4ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1342 
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ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 5ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, κε ρξνληθή δηάξθεηα 
ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ 35.960,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία . 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1343 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 6ο: 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. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1344 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 7ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ, 
δηεζλή, ειεθηξνληθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ 
δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα 
ηξία ζρνιηθά έηε 2017 - 2018, 2018 - 2019  θαη 2019 - 2020, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.926.018,79 
€. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1345 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 8ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία . 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1346 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 9ο: Λήςε απφθαζεο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ηνπ 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/FEAD), Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 631.735,54€ κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1347 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 25/10-7-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1348 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 316/2016 απφθαζεο ηνπ 2νπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1349 
 
ΘΕΜΑ 3o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 64/2016 απφθαζεο ηνπ 2νπ Σκήκαηνο ηνπ 
Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1350 
 
ΘΕΜΑ 4o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 65/2016 απφθαζεο ηνπ 2νπ Σκήκαηνο ηνπ 
Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1351 
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ΘΕΜΑ 5o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ Α144/2017 απφθαζεο ηνπ 1νπ Σκήκαηνο ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία λα κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1352 
 
ΘΕΜΑ 6o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ Α154/2017 απφθαζεο ηνπ 1νπ Σκήκαηνο ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1353 
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 213754/374/01-01-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δχβνηαο πεξί ιήςεο κέηξσλ γηα ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, ιφγσ 
έληνλσλ ρηνλνπηψζεσλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 ζην Ννκφ Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1354 
 
ΘΕΜΑ 8o : Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηνιηζζήζεσλ ζηελ νδφ 
Αξάρσβα - Εεκελφο - Γίζηνκν ηελ 5/6/2017, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1355 
 
ΘΕΜΑ 9o : Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηνιηζζήζεσλ ζηελ νδφ 
Αξάρσβα - Εεκελφο - Γίζηνκν ηελ 11/4/2017, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1356 
 
ΘΕΜΑ 10o : Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιαδηψλ ζην νδφζηξσκα ζην 
Ννκφ Βνησηίαο, ζηελ πεξηνρή Οξρνκελνχ Ληβαδεηάο, ηελ 16/3/2017, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1357 
 
ΘΕΜΑ 11o : Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηνιηζζήζεσλ ζηελ νδφ 
Αξάρσβα - Γίζηνκν - Ληβαδεηά - Οξρνκελφο ηελ 19/6/2017, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1358 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγθξηζε δέζκεπζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απνινγηζηηθά γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο 
«Δθηέιεζε θαη ζπληήξεζε έξγσλ», ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: «Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2017, ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο (γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Αγξάθσλ, Απεξαληίσλ, Αζπξνπνηάκνπ, Βίληαλεο, 
Καξπελεζίνπ, Φξαγθίζηαο, Γνκλίζηαο θαη Πξνπζνχ). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1359 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγθξηζε δαπάλεο ηεο 1εο εληνιήο πιεξσκήο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ: «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 2017-2019», ρξήζε 
2017, Π.Δ. Δπξπηαλίαο.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1360 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγθξηζε δαπαλψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1361 
 
ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΣΕ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
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ΘΕΜΑ 15o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Πξνζηαζία πξαλψλ  
επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Κξέληε - Κξπνλέξη ζηε ζέζε Αθφληα», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
550.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1362 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο 
αζθάιεηαο νδηθνχ δηθηχνπ Σξνβάην - Σξία χλνξα (Έηνπο 2017)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
240.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1363 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζαίλνλησλ ηκεκάησλ πξαλψλ ζην 1ν ρικ ηνπ νδηθνχ άμνλα Υξχζσ – 
Άγηνο Γεκήηξηνο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1364 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε βιαβψλ νδηθνχ δηθηχνπ αξθίλεο – Καηαβφζξαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 350.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1365 
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαζίδεζεο νδνζηξψκαηνο ζηελ επ. νδφ Ραπηφπνπινπ – Πξαζζηάο απφ ρ.ζ. 
2+000 έσο ρ.ζ. 5+000», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 230.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1366 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε βιαβψλ – θαηαζθεπή ηερληθψλ Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα 
φξηα ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (Έηνπο 2016)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1367 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε ειεθηξνθσηηζκνχ θφκβσλ πεξηνρήο Λίκλεο θαη Ρνβηψλ Ν. Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 
74.400,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1368 
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο Η θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ επαξρηαθή νδφ Νν 11 
ψηαηλα Πεξηζηψηηζζα» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2016 θαη 
2017», πξνυπνινγηζκνχ 140.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1369 
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο Η θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Βειηίσζε ππάξρνληνο νδηθνχ θφκβνπ πεξηνρή Γιπθάδαο Π.Δ. Φσθίδαο», πξνυπνινγηζκνχ 
1.100.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1370 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο Η θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ επαξρηαθή νδφ Νν 5 
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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 ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1371 
 
ΘΕΜΑ 25o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ΗΗ θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ηεο ππ’ 
αξηζκ. 27 Δζληθήο Οδνχ Άκθηζζα - Γξαβηά - Όξηα λνκνχ - Β’ Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε Οδηθνχ 
Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 – 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 160.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1372 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ΗΗ θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο 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 ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1373 
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ΗΗ θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
ππνέξγνπ: «πληήξεζε - Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Κφθθηλνο απφ θεξηά 
πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε - Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ 
θαη πνηακψλ απφ θεξηά πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
300.000,00 κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1374 
 
ΘΕΜΑ 28o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φζηψηηδαο 2017», πξνυπνινγηζκνχ 4.100.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1375 
 
ΘΕΜΑ 29o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο 
ζηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο Β΄ απνζηξαγγηζηηθνχ 
αληιηνζηαζίνπ πεξηνρήο Απιαθίνπ θαη επηζθεπή ηερληθψλ θαηαζθεπψλ ΣΟΔΒ Ρνδίηζαο), Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 22.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1376 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Δπέθηαζε Ληκέλα Γιχθαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1377 
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «πληήξεζε θαη ζπκπιήξσζε θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο θφκβσλ ζην Δ.Ο.Γ., αξκνδηφηεηαο 
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ. (2014-2017) Β΄ Φάζε», πξνυπνινγηζκνχ 88.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1378 
 
ΘΕΜΑ 32o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο ζην παξάπιεπξν δίθηπν ζηελ πεξηνρή Σξαγάλα – 
Πξνζθπλάο (Μειέηε θαη Καηαζθεπή)», αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ., πξνυπνινγηζκνχ 
2.000.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1379 
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ΘΕΜΑ 33o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Βειηίσζε 
δηαζηαχξσζεο Δ.Ο. Λακίαο – Καξπελεζίνπ κε δξφκν πξνο αλαηνιηθή πξφζβαζε ζήξαγγαο 
Σπκθξεζηνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία . 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1380 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο 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 ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1381 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Κήξπμε σο έθπησησλ ησλ πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο 
15εο/12/2016 θαη ηεο 25εο/01/2017, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο 
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1382 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ (κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ) ζηφινπ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, έηνπο 2017», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 56.000,00 €, β) ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη νξηζκφο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1383 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε: «πληήξεζε θαη 
επηζθεπή νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, έηνπο 2017», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 €, β) ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξηζκφο ηεο αξκφδηαο 
επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1384 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άιαηνο 
2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1385 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα ςπρξήο αζθάιηνπ», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1386 
 
ΠΑΡΑΥΩΡΗΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 40o: Παξαρψξεζε ρξήζεο αθηλήηνπ ζην Μνπζηθφ Γπκλάζην Λακίαο - Γεληθφ Λχθεην. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1387 
 
ΘΕΜΑ 41o: Παξαρψξεζε θαηά ρξήζε θαη ρσξίο αληάιιαγκα (δσξεάλ) κεραλήκαηνο έξγνπ (ηχπνπ 
grater) ζην Γήκν Μαθξαθψκεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1388 
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ΘΕΜΑ 42o: Γσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο ρνξηνθνπηηθήο ιέκβνπ ζηνλ Γήκν Οξρνκελνχ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1389 
 
ΜΙΘΩΕΙ - ΕΚΜΙΘΩΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 43o: 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. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1390 
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 44o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο θαη 
δηφξζσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1283/10-7-17 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1391 
 

ΘΕΜΑ 45ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1392 
 
ΘΕΜΑ 46o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο, παξνρή ππεξεζηψλ, απνδεκηψζεηο, 
ζπλδηνξγαλψζεηο, θ.ι.π., Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1393 
 
ΘΕΜΑ 47o: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1394 
 
ΘΕΜΑ 48o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1395 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1396 
 
ΘΕΜΑ 50o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1397 
 
ΘΕΜΑ 51o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζνχ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέληνο, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1398 
 
ΘΕΜΑ 52o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Δ. Δχβνηαο κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ & Δπηκνξθσηηθφ  
χιινγν Βαζηιηθνχ “Π.Δ..Β.” ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ “ΛΗΛΑΝΤΙΑ 2017”. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
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Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1399 
 
ΘΕΜΑ 53o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1400 
 
ΘΕΜΑ 54o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, έηνπο 
2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία . 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1401 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1402 
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, γηα ηε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο Πνιηηηζκηθήο Αλάπηπμεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, Γήκνπ Λακηέσλ θαη ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνχκειεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1403 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγθξηζε ηεο 5εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.  
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1404 
 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγθξηζε ηεο έθζεζεο απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο έσο ην A’ ηξίκελν 2017. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1405 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγθξηζε ηεο έθζεζεο απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο έσο ην Β’ ηξίκελν 2017. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1406 
 
 

Με ηελ ππ΄αξηζκ. 1407/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ομόφωνα απνθαζίζηεθε ε 
επφκελε ζπλεδξίαζή ηεο λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 31 Ηνπιίνπ 2017, εκέξα Γεπηέξα, ζηε Λίμνη 
Εσβοίας.  
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