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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 48ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ  
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 
φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 5 Δεκεμβρίοσ 2016, εκέξα Δεστέρα θαη ψξα 11:00 π.μ., ζπλήιζε ζε 
(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία 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. Γπλάκεη ηεο 
ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 193630/2227/29-11-2016 πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα 
ζε φια ηα κέιε ηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ζπδήηεζε ηα παξαθάησ ζέκαηα, πνπ έιαβαλ αξηζκφ απφθαζεο απφ 1813 έσο 1855 έηνπο 2016. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 1ο : πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1717/14-11-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ηελ αζθάιηζε νρεκάησλ, 
ζθάθνπο θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ην έηνο 
2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1813 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε δηνξζσκέλνπ πξαθηηθνχ 1 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε (39) λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017, κέζσ ΔΖΓΖ. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1814 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 46/21-11-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1815 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
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ΘΕΜΑ 2o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Δ. 
ΜΤΣΑΡΑ & ΗΑ Ο.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Άκθηζζαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1816 
 
ΘΕΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΡΑΝΗΣΩΝ Α.Β.Δ.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1817 
 
ΘΕΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΛΗΜΠΑΝΣΖ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1818 
 
ΘΕΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε ηεο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 45/2005 πξνζθπγήο 
ηεο Βαζηιηθήο ζπδ. Αξηζηείδε θιηά, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζηεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1819 
 
ΘΕΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε ηεο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 46/2005 πξνζθπγήο 
ηεο Βαζηιηθήο ζπδ. Αξηζηείδε θιηά, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζηεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1820 
 
ΘΕΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε ηεο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 47/2005 πξνζθπγήο 
ηεο Βαζηιηθήο ζπδ. Αξηζηείδε θιηά, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζηεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1821 
 
ΘΕΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε ηεο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 82/2005 πξνζθπγήο 
ηεο Μαξίαο Κσζηάθνπ ηνπ Μαηζαίνπ, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1822 
 
ΘΕΜΑ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Γεσξγίνπ Γεσξγίνπ, ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1823 
 
ΘΕΜΑ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ησλ Ησάλλε Αζαλαζίνπ θαη ινηπψλ 
(ζπλ. 3), ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1824 
 
ΘΕΜΑ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΚΑΜΠΔΡΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζηεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1825 
 



3 

 

ΘΕΜΑ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε ηεο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 63/2008 πξνζθπγήο 
ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΚΑΜΠΔΡΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ Α.Δ.», ελψπηνλ 
ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζηεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1826 
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 190759/424/24-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε αληηκεηψπηζεο 
θηλδχλσλ ρηνλνπηψζεσλ - παγεηνχ  ζηελ νδφ 39, απφ ηελ είζνδν ηεο Γ.Κ. Ακθίθιεηαο έσο ηα 
φξηα ησλ Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη Π.Δ. Φσθίδαο, ζην Υ.Κ. Παξλαζζνχ, αξκνδηφηεηαο ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1827 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 182287/257/12-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 11/11/2016). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1828 
 
ΘΕΜΑ 15o: Καζνξηζκφο ηηκήο κίζζσζεο εκεξεζίαο απνδεκίσζεο κεραλεκάησλ έξγσλ θαη 
νρεκάησλ ηδησηψλ - Έγθξηζε α) θαηάξηηζεο κεηξψνπ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (εηαηξηψλ – θπζηθψλ 
πξνζψπσλ) γηα ηελ «αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απν ρηνλνπηψζεηο, παγεηφ, πιεκκχξεο, 
ππξθαγηέο, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
απν 29-11-2016 έσο 29-11-2017», κε ηελ δηαδηθαζία πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαη 
β) εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ εθηάθησλ αλαγθψλ απνινγηζηηθά.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1829 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ην έξγν: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ 
δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017.  
(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 1830 
 
ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΣΕ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγθξηζε δηαθήξπμεο θαη ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο: «Δπηζθεπή θαη 
απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ πισηνχ αληιηνζηαζίνπ ηεο Τιίθεο», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 44.773,98€ κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1831 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο 2016», πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1832 
 
ΘΕΜΑ 19o: α) Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1093/18-7-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. πεξί έγθξηζεο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθψλ νδψλ πεξηνρήο Γήκνπ 
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Καξχζηνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00€ κε Φ.Π.Α., θαη β) εθ λένπ έγθξηζε 
δεκνπξάηεζήο ηνπ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1833 
 
ΘΕΜΑ 20o: Δμέηαζε πξνζθπγήο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3886/2010 θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 1628/31-10-
2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. γηα ηελ «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. 
Απέξξηςε θαηά πιεηνςεθία ηελ απφ 11-11-2016 πξνζθπγή ηνπ κειεηεηηθνχ ζρήκαηνο «ΣΟΜΖ 
Α.Δ.Μ.Δ.Τ. θ.ι.π.» θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 1628/31-10-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ.. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1834 
 
ΘΕΜΑ 21o: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1628/31-10-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ., πεξί εμέηαζεο 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. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1835 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ΗΗΗ – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ: 
«Γεσηερληθέο Δξγαζίεο - Έξεπλεο ησλ Μειεηψλ ηεο ΑΜ 540», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκψκελεο 
ακνηβήο 295.500,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1836 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Δμέηαζε έλζηαζεο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ ΗΗ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 
εθπφλεζεο ηεο κειέηεο: «Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο Βίζηξηδαο θαη πξνζβάζεσλ 
απηήο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο κειέηεο 443.000,00 € κε  Φ.Π.Α.. 
Οκφθσλα έθαλε εν μέρει δεθηή ηελ έλζηαζε θαη αλέπεκςε ην πξαθηηθφ ΗΗ ζηελ επηηξνπή 
δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ην δηακνξθψζεη. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1837 

 
ΘΕΜΑ 24o: Έγθξηζε 1εο παξάηαζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
ζπξκαηνθηβσηίσλ θαη αλαρσκάησλ ζηνλ Πιείζην πνηακφ, ζέζε “Πξνζθπιηάηηθα - Γεξνδήκνο”», 
Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1838 
 
ΘΕΜΑ 25o: Αιιαγή επσλπκίαο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. 
Βνησηίαο γηα ην έηνο 2017» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015, 
2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 1.550.000,00 € κε 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 1839 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 7εο Οθησβξίνπ 2015 γηα ηε 
κεηαθνξά καζεηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2015-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1840 
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ – θαηαθχξσζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2016 
γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1841 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 6180/21-11-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο, πεξί πξνζσξηλήο αλάζεζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ νηθείσλ δηαγσληζκψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31-12-2016 ησλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
Α’/βάζκηαο θαη Β’/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο.  
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1842 
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα 
ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ρξήζεο απνζπλαξκνινγεκέλσλ πιηθψλ ησλ εθηφο 
ρξήζεο αλαβαηήξσλ ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ Κέληξνπ (Υ.Κ.) Παξλαζζνχ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο 
Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1843 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1844 
 
ΘΕΜΑ 31ο: 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 1845 
 
ΘΕΜΑ 32ο: 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 1846 
 
ΘΕΜΑ 33ο: 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 1847 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1848 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1688/7-11-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ., πεξί έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ «πινπνίεζε 
δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Π..Δ., έηνπο 2016», ζηα πιαίζηα 
ζπλεξγαζίαο ηεο κε ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν “ΓΗΑΕΩΜΑ”, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ησλ 
«Πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
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Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1849 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, παξνρή ππεξεζηψλ θαη έμνδα 
κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1850 
 
ΘΕΜΑ 37o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε δηνξγάλσζε κε ηνλ Αζιεηηθφ - Πνιηηηζηηθφ χιινγν Λακίαο 
“ΦΘΗΑ”, ηνπ 16νπ Φεζηηβάι volley-ball, ζηελ Λακία. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1851 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγθξηζε δαπάλεο – δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζηε δηνξγάλσζε κε ηνλ Γ.. «ΝΖΡΔΑ» ΛΑΜΗΑ ηνπ ηνπξλνπά 
πδαηνζθαίξηζεο  “Christmas cup”, ζηελ Λακία. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1852 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγθξηζε δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεζζάξσλ 
θσηνηππηθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1853 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ 
ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ 2017 ζηελ Π.Δ 
Φζηψηηδαο. 
(Εισηγητής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
Σο θέμα αποσύρθηκε. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγθξηζε δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
(Εισηγητής θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1854 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 42o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 5 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«Καηαπνιέκεζε Κνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ηα έηε 2016-2017». 
(Εισηγητής θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ.). 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1855 
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