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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 4 Ιοσλίοσ 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: 
796Ω7ΛΖ-ΞΩΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, ππφ ηελ Πξνεδξία 
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο 
ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 100468/1198/28-6-2016 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 1010 έσο 1041, έηνπο 2016. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Λακίαο [αίηεκα γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο ηνπ 
κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΩΖ ΗΓΗΟΚΣΖΣΩΝ ΡΑΓΗΟΣΑΞΗ ΛΑΜΗΑ» 
θαη ινηπψλ (ζπλνιηθά 8 αηηνχληεο)]. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1010 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 25/21-6-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1011 
 
 
ΘΕΜΑΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Π..Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Δπαλαθαζνξηζκφο ακνηβήο ηεο δηθαζηηθήο επηκειήηξηαο Δπζηαζίαο Θενδσξνπνχινπ, 
πνπ δηνξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 242/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1012 
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ΘΕΜΑ 3ο: Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ απφ 20-10-2015 αίηεζε αλάθιεζεο ηεο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία «ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΑΛΚΗΓΑ Α.Δ.», θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 870/2015 
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ.. 
Έγηλε νκφθσλα δεθηή ε αίηεζε αλάθιεζεο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1013 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 757/2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1014 
 
 
ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΣΕ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: α) «Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο 
ηκεκάησλ ηεο Δ.Ο. 27», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 290.000,00€ κε Φ.Π.Α. θαη ηνπ 
ππνέξγνπ: β) «Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ 
επαξρηαθή νδφ 21 Ληιαία-Δπηάινθνο φξηα Ννκνχ», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00€ 
κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1015 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη πηλαθίδσλ ζήκαλζεο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1016 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Ζιεθηξνθσηηζκφο επαξρηαθήο νδνχ Αξγπξνρσξίνπ – Τπάηεο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 25.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1017 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ άγνλεο δεκνπξαζίαο θαη θαζνξηζκφο λέαο εκεξνκελίαο 
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 1018 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ: 
«Μειέηε θαηαζθεπήο ππφγεηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Ληαλνθιαδίνπ», 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 303.736,16€ ρσξίο Φ.Π.Α.. 
(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 1019 
 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
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ΘΕΜΑ 10ο: Έγθξηζε δαπάλεο πιεξσκήο επηδνκάησλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 
ΚΤΑ 24001/2013 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2015, ζρ. έηνπο 2015-
2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1020 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγθξηζε δαπάλεο πιεξσκήο κεηαθνξάο καζεηψλ κε Δηδηθά Μαζεηηθά Γειηία γηα ην 
δηάζηεκα Απξηιίνπ –Ηνπλίνπ 2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1021 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρ. έηνπο 
2015-2016. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1022 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα 
εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, εηδψλ θξενπσιείνπ, γάιαθηνο εβαπνξέ, γαιαθηνθνκηθψλ, 
βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη 
Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ λνκφ Βνησηίαο» θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1023 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα 
εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη 
Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην ηακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο (ΣΔΒΑ) γηα 
ηνλ Ννκφ Βνησηίαο» θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
(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 1024 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ, 
αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
90.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1025 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ άγνλεο δεκνπξαζίαο θαη επαλάιεςεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φσθίδαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ρσξηθήο 
αξκνδηφηεηάο ηεο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, έηνπο 2016-2017», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 134.737,20 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1026 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγθξηζε α) δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπαλψλ, β) αλάιεςεο πνιπεηνχο 
ππνρξέσζεο, γ) δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε πξνκήζεηα 41 
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νρεκάησλ κέζσ ιεηηνπξγηθήο ρξνλνκίζζσζεο (operational leasing) γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, θαη δ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1027 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
ζπζθεπαζκέλνπ ςπρξνχ αζθαιηνκίγκαηνο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 € κε 
Φ.Π.Α..   
(Εισηγητής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1028 
 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγθξηζε α) δέζκεπζεο πίζησζεο - πιεξσκήο δαπάλεο θαη β) δηελέξγεηαο 
πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο «Απνζηνιήο/δηαλνκήο ινγαξηαζκψλ ηειψλ 
άξδεπζεο Κσπατδηθνχ πεδίνπ γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 4.000,00€ κε 
Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1029 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγθξηζε α) δέζκεπζεο πίζησζεο - πιεξσκήο δαπάλεο θαη β) δηελέξγεηαο 
πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο «Δθηχπσζεο θαη Δκθαθέισζεο ινγαξηαζκψλ 
ηειψλ άξδεπζεο Κσπατδηθνχ πεδίνπ γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
8.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1030 
 
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα δαπάλεο, ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ππαιιήισλ, 
Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1031 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα δαπάλεο, εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1032 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1033 
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ΘΕΜΑ 24ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1034 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1035 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο έξγνπ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1036 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ 
Γεψξγην Κνξφδε ηνπ Αλησλίνπ βάζεη ηεο αξηζκ. 95/2016 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1037 
 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΔΑΚΟΤ ΣΗ ΕΛΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγθξηζε έλαξμεο εξγαζηψλ δαθνθηνλίαο ζηνπο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο 
δαθνθηνλίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ λφκνπ 4325/15. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1038 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο 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. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1039 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 3 – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο 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. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1040 
 
 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 31ο: πγθξφηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο 
νδψλ γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνυπνινγηζκνχ 69.995,52 € κε Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/η.Α΄/10-7-2007). 
(Εισηγητής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
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Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1041 
 
 

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

 




