
1 

 

                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Λαμία, 31 - 1 - 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ           Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 19869/211 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 
 
Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Αρ. τηλεφ. 
Αρ. FAX 
E-mail 

: Λ. Καλυβίων 2 
: 35 132 Λαμία 
: Ιππολύτη Μπαλκούρα 
: Ζωή Σύψα 
: 22313-54706-707 
: 22313-54715 
: oikon.epitropi@pste.gov.gr 
 
 

 
 
 
 
 

      ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 
όροφος), σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 
(ΑΔΑ: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την 
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει της 
υπ΄αριθμ. (οικ.) 15181/173/24-1-2017 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα 
σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, και συζήτησε τα παρακάτω 
θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 128 έως 174, έτους 2017. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2313/6/5-1-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 5-1-2017).  
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 128 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3140/9/9-1-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ευρυτανίας σχετικά με την προμήθεια άλατος για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων (χιονοπτώσεις – παγετός από 5/01/2017). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 129 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Διενέργεια επαναληπτικού, δημόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα το αποτέλεσμα για την εκμίσθωση του κυλικείου στον Αραπάκη Αντώνιο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 130 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης για συμμετοχή της 
Π.Ε. Βοιωτίας στο πρόγραμμα «Υγεία για όλους» στις πόλεις της Λιβαδειάς και της Θήβας. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 131 
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 3/16-1-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 132 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμ. 187/2016 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να ασκηθεί το ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 133 
 
ΘΕΜΑ 3o: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
2853/16-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία να ασκηθεί το ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 134 
 
ΘΕΜΑ 4o: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος αιτήσεως ανακλήσεως στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. 4/20.01.2017 πράξης της αναπληρώτριας Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Νομού Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία να ασκηθεί το ένδικο μέσο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 135 
 
ΘΕΜΑ 5o: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
επαναφορά ή μη, με κλήση, του ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 38/2010 
διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άμφισσας [Δικαιούχος: η εταιρεία με την επωνυμία 
«ARTIO STAMP ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε.»] - Γνωμοδότηση.    
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο εξώδικος συμβιβασμός. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 136 
 
ΘΕΜΑ 6o: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Άμφισσας [εκδοθείσας επί ανακοπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά της 
υπ’ αριθμ. 96/2010 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας με 
δικαιούχο την εταιρεία με την επωνυμία «GROUP PRESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε.»] - 
Γνωμοδότηση.    
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο εξώδικος συμβιβασμός. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 137 
 
ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 138 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 52/3097/6-1-2017 (ορθή επανάληψη στις 23-1-2017) 
απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας (αποχιονισμός στο Νομό Βοιωτίας από 6-1-
2017).  
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 139 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 12247/42/20-1-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας (προμήθεια άλατος). 
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Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 140 
                    
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6387/27/10-1-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας (προμήθεια άλατος). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 141 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10870/35/19-1-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες από την 18/1/2017). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 142 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό  
και Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την 
χρονική περίοδο 2015-2017». 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 143 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό 
δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας, για την χρονική περίοδο 2015-
2017». 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 144 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου: «Διατήρηση δασών και 
δασικών ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της 
Στερεάς Ελλάδας» (Δράση C1 Περιφράξεις εποχικών λιμνίων Νευρόπολη Καλλιδρόμου και 
Λειβαδιές, Γρεβενό Οίτης LIFE011NAT/GR/1014), Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 46.000,00 € 
με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 145 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Αγίου 
Γεωργίου Τυμφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 146 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού 32 (περιοχής 
Ανατολικής Φθιώτιδας), Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 147 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση τευχών και δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση πτερυγότοιχων 
γεφυρών μέσου ρου Βοιωτικού Κηφισσού», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 148 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση τευχών και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία της 
σήραγγας Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 149 
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση 
κατολισθαίνοντων τμημάτων πρανών στο 1ο χλμ του οδικού άξονα Χρύσω – Άγιος Δημήτριος», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 150 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών 
οδικού δικτύου Σαρκίνης – Καταβόθρας από χ.θ.: 1+000 έως χ.θ.: 4+000», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 151 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου Καρπενήσι – Προυσός – Ασπρόπυργος», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 152 
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά 
ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Βουτύρο» Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 
120.000,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 153 
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – 
Αποκατάσταση βλαβών Οδικού Δικτύου Δομιανοί – Μοναστήρι Δομιανών – Επαρχιακού Δικτύου 
Αγίας Τριάδας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 154 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση  
βλαβών οδικού δικτύου  Κρίκελλο – Δομνίστα – Σταύλοι – Άμπλιανη – Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 155 
 
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Σήμανση οδικού δικτύου 
νομού Εύβοιας – Β’ Φάση», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 428.623,73 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 156 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Βελτίωση της 
επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης». 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 157 
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Οδού 
Σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, Τμήμα από Χ.Θ. 8+120 Έως χ.θ. 11+627,05», 
προϋπολογισμού 6.400.000,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 158 
 
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση 
διασταύρωσης Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου με δρόμο προς ανατολική πρόσβαση σήραγγας 
Τυμφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 159 
 
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Λήψη 
μέτρων, συντήρηση και βελτίωση της οδού Ψαχνά – Προκόπι», Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 160 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια πουλερικών, βόειου και χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, 
οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών, καφέ-ζαχαρωδών 
μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους 
(ΤΕΒΑ), Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.273.821,03 € με ΦΠΑ και β) των όρων της 
συνημμένης διακήρυξης. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 161 
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια και μεταφορά άλατος για τα έτη 2016-2017», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 
39.928,00 € με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 162 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δαπανών δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-17. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 163 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 164 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 165 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συνδιοργάνωση και 
την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση με τίτλο «Έμπνευσις festival». 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 166 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 167 
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ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και 
δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 168 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 169 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για επιστροφή αχρεωστήτως 
εισπραχθέντος ποσού, Π.Ε. Φωκίδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 170 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 171 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 172 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού & 
Πολιτισμού για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΜΤΜ 2017 στο Τελ Αβίβ 
Ισραήλ. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 173 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 43o: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των 
εργασιών και των υλικών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων της 
Π.Ε. Βοιωτίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 174 
 

 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

              
         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 


