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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ - ΑΠΟΦΑΕΩΝ 30ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο),  
ζήκεξα 21 Ασγούστοσ 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:ΧΖΣΗ7ΛΖ-Ζ07) απφθαζε 
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 180094/1880/16-8-2017 
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 1518 έσο 1570, 
έηνπο 2017. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο 28/31-7-2017 θαη 29/7-8-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1518 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Φσηίνπ Ενξκπά πεξί θαηαβνιήο ακνηβήο 
απφ ζχκβαζε έξγνπ, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1519 
 
ΘΕΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΤΒΟΚΑΣ 
Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1520 
 
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
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ΘΕΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 174442/572/4-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (θαζαξηζκφο 
βιάζηεζεο γηα ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1521 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 175616/578/8-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (απνθαηάζηαζε 
νδψλ γηα ηελ πξφιεςε ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ Μαιεζίλαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1522 
 
ΘΕΜΑ 6o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 178382/594/10-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (θαζαξηζκφο 
βιάζηεζεο γηα ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Μψινπ - Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1523 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 178424/596/10-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (επηθπιαθή κέζσλ 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1524 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 179144/604/11-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (ππξθαγηά απφ ηελ 
9/8/2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1525 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 179552/611/14-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (ππξθαγηέο απφ 
12/8/2017).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1526 
 
ΘΕΜΑ 10o :  Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 168950/500/30-7-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (εθδήισζε ππξθαγηάο ζηηο 30/07/2017).    
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1527 
 
 
ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΣΕ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε 
ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη πηλαθίδσλ ζήκαλζεο έηνπο 2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
200.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1528 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γήκνπ Καξπελεζίνπ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
139.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1529 
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ΘΕΜΑ 13o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 
ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Καζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ αληιηνζηάζην 
«Αιεμίλα» ΣΟΔΒ Αλζήιεο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ κε ΦΠΑ.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1530 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ΗΗ θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ επαξρηαθή 
νδφ Νν 12 Ακπγδαιηά Μαθξηλή» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 
2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 160.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1531 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο ΗΗ & ΗΗΗ θαη αλάζεζε εθπφλεζεο ησλ ππνινίπσλ ζηαδίσλ 
ηεο κειέηεο: «Μειέηε έξγσλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ Καιαπνδίνπ Π. Λήιαληα Ν. 
Δχβνηαο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 384.871,58 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1532 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα άιαηνο 
ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ 2017-2018», Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € θαη ησλ 
φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1533 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έλζηαζε - πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή ηνπ Οδπζζέα Μαπξνδήκνπ θαηά ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ: «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο, 
έηνπο 2017», πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € κε ΦΠΑ - αλάθιεζε ηεο αξηζκ. 1010/6-6-2017 απφθαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ - 
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη έγθξηζε δηελέξγεηαο 
επαλαιεπηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ππνέξγνπ.  
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1534 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλψλ κεηνδνηψλ 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 1535 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 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/ζληαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 43.341,32 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1536 
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ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1537 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, έηνπο 
2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1538 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγθξηζε πνιπεηνχο δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ “Ηλζηηηνχηνπ Prolepsis” γηα ην έξγν: «Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Τγηεηλήο 
Γηαηξνθήο - ΓΗΑΣΡΟΦΖ ζε καζεηέο ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΠΔ, 
γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1539 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε δέθα ηεζζάξσλ (14) 
θσηνηππηθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1540 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1541 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα 
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην ΦΔΣΗΒΑΛ «ΑΡΓΧ» Δπεμία - 
Γεκηνπξγία - Σνπξηζκφο - Αζιεηηζκφο, ζηα Λνπηξά Τπάηεο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1542 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα 
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηηο εθδειψζεηο Μηθξαζηαηηθήο 
Μλήκεο «ΗΧΝΗΚΑ 2017», ζηε Νέα Μαγλεζία Λακίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1543 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα 
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζε εθδήισζε ηνπ Αζιεηηθνχ 
Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΔ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1544 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα 
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ 19ε Αλάβαζε Μνζρνθαξπάο 
κε ηελ Αγσληζηηθή Λέζρε Λακίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1545 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα 
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ πνιηηηζηηθή εθδήισζε 
«ΑΦΗΔΡΧΜΑ ΣΖ ΜΑΡΗΑ ΚΑΛΛΑ», ζηε Λακία. 
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Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1546 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1547 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Μεξηθή ηξνπνπνίεζε - δηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1025/6-6-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο 
Γξεγφξην θαη ηαπξνχια Θενδψξνπ βάζεη ηεο αξηζκ. 69/2009 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1548 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, γηα ακνηβή δηθεγφξνπ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1549 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1550 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε, κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Απαληαρνχ Πάλσ 
Μακνπιαίσλ (Γπκλνχ), ηεο εηήζηαο εθδήισζεο «Γηνξηή Πξνβαηίλαο», ζην Γπκλφ Δπβνίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1551 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηνλ χιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 2νπ 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φαρλψλ θαη ηνπ πιιφγνπ Δζεινληψλ Γαζνπξνζηαζίαο Φαρλψλ, ζηα Φαρλά 
Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1552 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε, κε ηνλ Δθπνιηηηζηηθφ χιινγν Αγίνπ Νηθνιάνπ, ηεο  
εθδήισζεο «Μεγάιν Γιέληη», ζηνλ Άγην Νηθφιαν (Μπνχξηδη) Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1553 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1554 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα - κειέηεο - πξνκήζεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1555 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
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Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1556 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1557 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1558 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα δαπάλεο πξνκεζεηψλ, ζπληεξήζεσλ, παξνρή ππεξεζηψλ, 
απνδεκηψζεσλ, ζπλδηνξγαλψζεηο, θιπ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1559 
 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Γηφξζσζε ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ κε θσδηθφ 890, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1560 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 311/20-2-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί 
ηξνπνπνίεζεο – δηφξζσζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 - 2017, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1561 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 956/29-5-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί 
έγθξηζεο πιεξσκήο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1562 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγθξηζε θαηαβνιήο επηδφηεζεο ελνηθίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 
2016-2017, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1563 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγθξηζε θαηαβνιήο επηδφκαηνο κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 
2016-17. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1564 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1302/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί 
έγθξηζεο ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλή ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 
κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α΄/βάζκηαο θαη Β΄/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο 
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηξία ζρνιηθά έηε 2017-18, 2018-19 & 2019-20, πξνυπνινγηζκνχ 
10.540.816,23 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλνιηθψλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1565 
 
ΘΕΜΑ 49ο: πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1303/17-7-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. 
πεξί έγθξηζεο πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, δηεζλνχο 
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δηαγσληζκνχ γηα ηε «Μεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο 
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ηξία (3) ζρνιηθά έηε 2017 - 2018, 2018 - 2019 θαη 2019 - 2020 κε 
δεκφζηα ζχκβαζε», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6.947.529,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηθαησκάησλ 
πξναίξεζεο θαη ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1566 
 
 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ 1971/28-12-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. 
πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ έηνπο 2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1567 
 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ 2 θαη 3 ηεο επηηξνπήο ζπληνληζκνχ θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 
«Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016-2017». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1568 
 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΔΑΚΟΤ ΣΗ ΕΛΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Κήξπμε αλαδφρνπ σο έθπησηνπ θαη θαηαθχξσζε ζηνλ επφκελν κεηνδφηε γηα ην έξγν: 
«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 ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1569 
 
 
ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχινπ Δπξπηαλίαο γηα ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ ζην Παγθφζκην πλέδξην Αξρηηεθηφλσλ ζηε Νφηηα Κνξέα. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1570 
 
              
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
       
 
 
               ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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