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      ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 6ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 

φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 6 Φεβροσαρίοσ 2017, 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, 
πξνεδξεχνληνο ηνπ Ζιία Μπνπξκά, Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιφγσ απνπζίαο 
ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ν νπνίνο νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1013/8-10-2014 απφθαζή ηεο 
(ΑΓΑ:Β3Δ37ΛΖ-ΣΤΠ). Γπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 20724/234/31-1-2017 πξφζθιεζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
3852/2010 ζπδήηεζε ηα παξαθάησ ζέκαηα, πνπ έιαβαλ αξηζκφ απφθαζεο απφ 176 έσο 228, 
έηνπο 2017. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε 4νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ γηα έμη (6) κήλεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 153.770,00 €. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 176 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 2ο: πκπιήξσζε ησλ ππ΄αξηζκ. 150, 151, 152, 153, 154 θαη 155/30-1-2017 
απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 177 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 3ο: πκπιήξσζε – Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1730/14-11-2016 απφθαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ., πεξί έγθξηζεο α) Πίλαθα Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 
(Ο.Π.Γ.) πνπ αθνξά ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, έηνπο 2017 θαη β) Πίλαθα έθδνζεο Υ.Δ.Π. ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 178 
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 4/23-1-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 179 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Γήισζε παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαηά ηνπ 
Θεφδσξνπ Ξχδε ηνπ Αζαλαζίνπ, ελψπηνλ ηνπ Πιεκκειεηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 180 
 
ΘΕΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΗΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΠΗΣΑ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Λακίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 181 
 
ΘΕΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΗΝΑΥΟ ΑΒΔΔ - ΑΦΟΗ Ν. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ - ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ - 
ΔΗΑΓΩΓΔ - ΔΞΑΓΩΓΔ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 182 
 
ΘΕΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΑΓΔΡΦΟΗ ΚΤΡΗΣΖ - ΛΑΣΟΜΔΗΑ Α.Δ.Β.Δ.», ελψπηνλ ηνπ πκβνχιηνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 183 
 
ΘΕΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηεο Βάγηαο Γάζηνπ, ελψπηνλ ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 184 
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 12621/42/20-1-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 19/1/2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 185 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 14588/45/24-1-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (ρηνλνπηψζεηο – παγεηφο απφ ηελ 24/1/2017).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 186 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 15908/47/25-1-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (ρηνλνπηψζεηο – παγεηφο απφ ηελ 25/1/2017).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 187 
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ΘΕΜΑ 10o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 16477/49/26-1-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (ρηνλνπηψζεηο – παγεηφο απφ ηελ 26/1/2017).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 188 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 15014/48/24-1-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε ζηηο 24/1/2017).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 189 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 3920/10/9-1-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο (βξνρνπηψζεηο – ρηνλνπηψζεηο απφ 9-1-2017).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 190 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγθξηζε δαπαλψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ ελίζρπζε πξαλψλ ησλ ρεηκάξξσλ ηεο 
Π.Δ. Φσθίδαο.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 191 
 

*ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ 

 
ΘΕΜΑ 14o: α) Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 601/18-4-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. πεξί έγθξηζεο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε βιαβψλ – ηερληθά - 
αζθαιηνζηξψζεηο - νδηθνχ δηθηχνπ Αληάδα – πγθξέιν – Άγηνη Θεφδσξνη - Κξίθειιν – ηάβινη», 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00€ κε Φ.Π.Α., θαη β) εθ λένπ έγθξηζε δεκνπξάηεζήο 
ηνπ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 192 
 
ΘΕΜΑ 15o: α) Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 636/25-4-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. πεξί έγθξηζεο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε βιαβψλ – θαηαζθεπή ηερληθψλ 
Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (Έηνπο 2016)», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00€ κε Φ.Π.Α., θαη β) εθ λένπ έγθξηζε δεκνπξάηεζήο ηνπ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 193 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε βιαβψλ 
ζην νδηθφ δίθηπν απφ δηαζηαχξσζε δξφκνπ πξνο Δπηληαλά έσο νηθηζκφ Δπηληαλψλ (Υ.Θ.: 0+000 
έσο Υ.Θ.: 3+500)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 166.000,00€. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 194 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή γέθπξαο 
Μνλαζηεξάθη – χρληθν», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 195 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη 
θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν Π.Δ. Φζηψηηδαο 2016», 
πξνυπνινγηζκνχ 210.000,00€ κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 196 
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ΘΕΜΑ 19o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 1 ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ 
ειεθηξνθσηηζκνχ θαη θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Φζηψηηδαο 2017», πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 197 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Γέθπξα 
Κσζηαιεμίνπ Ν.Α. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 2.400.000,00 € κε Φ.Π.Α. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 198 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: 
«Γηακφξθσζε ρψξσλ γηα ηε κεηαζηέγαζε ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 199 
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Παξάθακςε Μαιεζίλαο Ν.Α. 
Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 4.500.000,00 € κε ΦΠΑ.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 200 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγθξηζε δηάιπζεο (νξηζηηθή δηαθνπή) εξγνιαβίαο ηνπ έξγνπ: «Γξφκνο Μάξκαξα –
Αλαηνιή», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 4.490.000,00€ κε Φ.Π.Α. (εμ αλαβνιήο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 201 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 3 πξαθηηθνχ – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα άιαηνο έηνπο 2017, γηα ηηο εξγαζίεο απνρηνληζκνχ 
ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ δίθηπν αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 202 
 
ΘΕΜΑ 25o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ επαλαιεπηηθνχ 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», πξνυπνινγηζκνχ 103.346,18€ θαη β) ησλ φξσλ ηεο 
ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 203 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο 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 Φ.Π.Α. θαη β) ησλ φξσλ ηεο 
ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 204 
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγθξηζε α) δαπάλεο – δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 
γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ θαη 
ησλ νρεκάησλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο κε πξνυπνινγηζκφ 41.080,08€, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
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Φ.Π.Α.  (50.939,30€ επξψ κε Φ.Π.Α. 24%), απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη 
ηηο 31/12/2017, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζε φια ηα ηκήκαηα, θαη γ) 
ησλ φξσλ ηεο ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 205 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγθξηζε παξαιαβήο πιηθψλ δηαγξάκκηζεο κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηνπο 
ηηκήο, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 206 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 2017 γηα 
ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 207 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2016 
γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 208 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Λήςε απφθαζεο επί θαηαηηζέκελσλ ελζηάζεσλ θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 42/2017 
απφθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. ζρεηηθά κε ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 
2016 γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, 
ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017. 
Απνξξίθζεθε νκφθσλα ε θαηαηηζέκελε έλζηαζε. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 209 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο - ελεξγνπνίεζεο - αλαζηνιήο καζεηηθψλ δξνκνινγίσλ 
ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 210 
 
ΘΕΜΑ 33o: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνιφγησλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 211 
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ – κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 212 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 213 
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ΘΕΜΑ 36ο: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1/3-1-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ., 
πεξί έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα δαπάλεο, πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 214 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 215 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 216 
 
ΘΕΜΑ 39o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, 
Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 217 
 
ΘΕΜΑ 40o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 218 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 219 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγθξηζε έθδνζεο Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 220 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο 
Π.Δ. Δχβνηαο κε ηνλ Γεκνηηθφ Οξγαληζκφ Άζιεζεο Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο Υαιθίδαο ησλ 
εθδειψζεσλ ηνπ ζαιαζζηλνχ Καξλαβαιηνχ Υαιθίδαο 2017. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 221 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο 
Π.Δ. Δχβνηαο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο Ακαξχλζνπ (Δκπνξηθφ χιινγν – Πνιηηηζηηθνχο 
πιιφγνπο) ησλ απνθξηάηηθσλ εθδειψζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηελ Ακάξπλζν. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 222 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο 
Π.Δ. Δχβνηαο κε ηνλ Δκπνξηθφ Δπαγγεικαηηθφ χιινγν Ηζηηαίαο ησλ απνθξηάηηθσλ εθδειψζεσλ 
πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηελ Ηζηηαία. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
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Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 223 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγθξηζε ηεο 1εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.  
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 224 
 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 47ο: πγθξφηεζε επηηξνπψλ ηνπ Ν. 4412/2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 225 
 
ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 48o: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σνπξηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & 
Πνιηηηζκνχ θαη Πεξηθεξεηαθήο πκβνχινπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε 
ΣΣR 2017, ζην Βνπθνπξέζηη. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 226 

 
*ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ 

 
ΘΕΜΑ 49o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ θαη 
ζπξκαηνθηβσηίσλ πεξρεηνχ πνηακνχ θαη παξαπνηάκσλ ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 
Μαθξαθψκεο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 800.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 227 
 
 

- Με ηελ ππ΄αξηζκ. 228/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ομόυωνα 
απνθαζίζηεθε ε επφκελε ζπλεδξίαζή ηεο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2017, εκέξα 
Γεπηέξα, ζηνλ Ορτομενό Βνησηίαο.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ  
                      
 
 

                       ΗΛΙΑ ΜΠΟΤΡΜΑ 
 

 


