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   ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 43ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Σηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 

φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 31 Οκτωβρίοσ 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 Σπκβνπιίνπ Σηεξεάο Διιάδαο, ππφ ηελ 
Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Σηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο 
ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 170413/1976/25-10-2016 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 1620 έσο 1652, έηνπο 2016. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 41/17-10-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1620 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ ή κε γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Αγγειηθήο Μαξαλδηαλνχ θαη 
ινηπψλ (ζπλ. 5 πξνζθεχγνληεο), ελψπηνλ ηνπ Τξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
(Εισηγητής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π.Σ.Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζζεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1621 
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ Οδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1622 
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ΘΕΜΑ 4o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη 
αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΤΑ Α’ θαη Β΄ 
βαζκνχ ηεο ρψξαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1623 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο απφ ην πξφγξακκα δεκνζηψλ επελδχζεσλ 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & Δπαξρηαθφ Οδηθφ δίθηπν θαη 
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2016-2017». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1624 
 
ΘΕΜΑ 6o: Έγθξηζε δαπάλεο ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 
«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Υπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π.Σ.Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1625 
 
ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΣΕ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο 
ζηελ πεξηνρή “ΚΛΟΒΗΝΟ” ηεο Δζληθήο Οδνχ (ηεο Ν.Δ.Ο. Ηηέαο Ναππάθηνπ) ηνπ έξγνπ: 
«Σπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
200.000 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1626 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ζηεζαίσλ 

αζθαιείαο επί ηεο νδνχ Αξηζκ. 4 Γεζθίλα έσο φξηα λνκνχ», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
40.000,00 κε Φ.Π.Α. (εμ’ αλαβνιήο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα ε αναβολή θαη ε παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζην Τερληθφ Σπκβνχιην 
Γεκνζίσλ Έξγσλ Π.Σ.Δ.. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1627 
 
ΘΕΜΑ 9o: Δμέηαζε έλζηαζεο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ Η ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο: 
«Μειέηε έξγσλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ Καιαπνδίνπ Π. Λήιαληα Ν. 
Δχβνηαο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 384.871,58 € κε Φ.Π.Α., κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Ν. 3316/05. 
Οκφθσλα απνξξίθζεθε ε έλζηαζε θαηά ηνπ πξαθηηθνχ Η ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο 
ηνπ ζέκαηνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1628 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγθξηζε απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο, ηεο αλάζεζεο ηεο «γεληθήο ππεξεζίαο» κε 
ηίηιν: «Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ εδξψλ ησλ ΔΓΦ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο, θαηαγξαθή & αλάιπζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θαηαγξαθή ηνπ 
θνκίζηξνπ ζε βαζηθνχο άμνλεο, ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο νρεκάησλ & πξνζσπηθνχ, αλάιπζε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο & ππνζηήξημε ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ζηφρν ηελ 
βειηηζηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε ΔΓΦ & ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπο, κε εξγαιεία 
ρσξηθήο αλάιπζεο G.I.S.», ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 118 – απεπζείαο αλάζεζε, ηνπ 
Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/8-8-2016). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1629 
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ΘΕΜΑ 11o: Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Δπείγνληα αληηπιεκκπξηθά 
έξγα ζηνλ Σπεξρεηφ πνηακφ θαη ηνπο ζπκβάιινληεο ρείκαξξνπο ζε απηφλ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 3.500.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1630 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγθξηζε παξάηαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Παξάιιεια έξγα 
αλαδαζκνχ ηνπηθήο θνηλφηεηαο Αγ. Γεκεηξίνπ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 3.950.000,00€ 
κε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Υπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π.Σ.Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1631 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγθξηζε ησλ ππ΄ αξηζκ. 8/2016 θαη 9/2016 πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε 
απνηειέζκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παλην-
πσιείνπ, ειαηφιαδνπ, εηδψλ θξενπσιείνπ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΤΔΒΑ) γηα ηνλ 
Ννκφ Δπξπηαλίαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 165.948,72 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής θ. Σηαχξνο Τζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Υγείαο & 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Σ.Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1632 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 
πεληαθνζίσλ πελήληα ηφλσλ (550 t) άιαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε παγεηνχ», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1633 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ «Πξνκήζεηα ιεπθνχ αθξπιηθνχ 
ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο & παινζθαηξηδίσλ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1634 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγθξηζε επηπιένλ δαπάλεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα άιαηνο έηνπο 2016», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 160.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Υπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π.Σ.Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1635 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 3 - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ αλνηθηνχ, ειεθηξνληθνχ, 
επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ αξκνδηφηεηάο ηεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
134.737,20 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π.Σ.Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1636 
 



4 

 

ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 5229/20-10-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Σηεξεάο 
Διιάδαο, πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνηήζεσλ - θαηαξγήζεσλ - ζπκπιεξψζεσλ δξνκνινγίσλ 
κεηαθνξάο καζεηψλ ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρ. έηνπο 2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1637 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 159056/2001/10-10-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
Σηεξεάο Διιάδαο, πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ΄αξηζκ. 19/2016 πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 
δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ησλ αγφλσλ ηκεκάησλ ηνπ Πξφρεηξνπ, ηνπ 
Δπαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ θαη ηεο Γηαδηθαζίαο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ην έξγν: «Μεηαθνξά 
καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2016-
2017». 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Σ.Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1638 
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Ταθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1639 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1640 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Ταθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1641 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Ταθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1642 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1448/26-9-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π.Σ.Δ. πεξί, έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Ταθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1643 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1525/10-10-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π.Σ.Δ. πεξί, έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Ταθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
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Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1644 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Ταθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1645 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα ηελ «Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο γεσγξαθηθήο 
θαηαλνκήο ησλ εδξψλ ησλ ΔΓΦ ηεο πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θαηαγξαθή ηνπ θνκίζηξνπ ζε βαζηθνχο άμνλεο, ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 
νρεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο & ππνζηήξημεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε ΔΓΦ & ηνλ 
επαλαθαζνξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπο, κε εξγαιεία ρσξηθήο αλάιπζεο G.I.S». 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1646 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Ταθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1647 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1648 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 
Υιηθήο Σπλδξνκήο γηα ηνπο Απφξνπο» (ΤΔΒΑ/FEAD) ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π.Σ.Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1649 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο Shotokan Καξάηε ζηε Φαιθίδα. 
(Εισηγητής Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο Σπαλφο). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1650 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγθξηζε ηεο 10εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 
Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο. 
(Εισηγητές θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π.Σ.Δ. θαη θα Βαΐα Τφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ 
Π.Σ.Δ.). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1651 
 
ΠΑΡΑΥΩΡΗΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Γσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο 
Διιάδαο, ζε ζρνιεία θαη θνξείο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
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(Εισηγητής Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, θ. Δπζχκηνο Καξαΐζθνο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1652 
 
 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

    
 
                      ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




