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      ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 8ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ  
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 
φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 20 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.) 31098/362/14-2-2017 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 271 έσο 329, 
έηνπο 2017. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο - πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ δηνξγάλσζε, κε ηνλ Φζησηηθφ Όκηιν Αληηζθαίξηζεο ζην 1ν 
Παλειιήλην Δζληθφ πξσηάζιεκα ηέληο έηνπο 2017, επηπέδνπ Δ2 juniors. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 271 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 
ΘΕΜΑ 1o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. (νηθ.) 25802/191/7-2-2017 απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί νξηζκνχ δηθαζηηθνχ επηκειεηή γηα ηε δηελέξγεηα επίδνζεο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 272 
 
ΘΕΜΑ 2o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 21750/162/1-2-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο πεξί δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» πξνο απφθξνπζε αίηεζεο αλαζηνιήο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 273 
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ΘΕΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Αιεμίαο Σφξλνπ, ελψπηνλ ηνπ 
Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζζεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 274 
 
ΘΕΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Γεσξγίνπ Κσηζαδάκ θαη ινηπψλ 
(ζπλ. 3), ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζζεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 275 
 
ΘΕΜΑ 5o: 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 δηνξηζζεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 276 
 
ΘΕΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΑΣΣΑΗΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα λα κελ δηνξηζζεί δηθεγφξνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 277 
 

ΘΕΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηεο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», 
ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 278 
 
ΘΕΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα άζθεζε αίηεζεο θαζνξηζκνχ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδαο 
απαιινηξίσζεο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», γηα ην έξγν «Καηαζθεπή 
νδνχ Καλάβαξη - δηαζηαχξσζε Θεζπηψλ – Γνκβξαίλα - (Κνξχλε) – Θίζβε – Πξφδξνκνο (κε 
παξάθακςε Γνκβξαίλαο). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 279 
 
ΘΕΜΑ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα λνκηθή ζηήξημε πξψελ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, 
ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Άκθηζζαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 280 
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 25052/41/7-2-2017 (νξζή επαλάιεςε) απφθαζεο ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο (βξνρνπηψζεηο – πιεκκπξηθά 
θαηλφκελα απφ 6/2/2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 281 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 24682/88/6-2-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ελίζρπζε πξαλψλ θαη δηεπζέηεζεο ηεο θνίηεο ησλ ρεηκάξξσλ 
Σζεξιήο θαη σξξνί Σξηδνλίσλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 282 
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ΘΕΜΑ 12o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 26583/99/8-2-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (θαηνιηζζήζεηο ηεο 07/02/2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 283 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 28400/108/10-2-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 10-2-2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 284 
 
ΘΕΜΑ 14o: Δγθξίζεηο δαπαλψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 285 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 606/28865/10-2-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Βνησηίαο (θαζαξηζκφο ηάθξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κσπαΐδαο γηα απνθπγή πιεκκπξηθψλ 
θαηλνκέλσλ).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 286 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 611/29183/13-2-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Βνησηίαο (απνρηνληζκφο - αιαηνδηαλνκή ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 287 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 28339/75/10-2-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφο απφ 10/2/2017).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 288 
 
ΘΕΜΑ 18o: Γηφξζσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 102/23-1-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ., κεηά απφ νξζή επαλάιεςε απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε 
ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ  Π.Δ. 
Φζηψηηδαο (ρηνλνπηψζεηο - παγεηφο απφ ηελ 6/1/2017).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 289 
 
ΘΕΜΑ 19o: Γηφξζσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 185/6-2-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ., κεηά απφ νξζή επαλάιεςε απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε 
ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ  Π.Δ. 
Φζηψηηδαο (πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 19/1/2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 290 
 
ΘΕΜΑ 20o: Δγθξίζεηο δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ  
θαη Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 291 
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ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε βιαβψλ 
ζην νδηθφ δίθηπν απφ δηαζηαχξσζε Δπηληαλψλ έσο Μνλαζηήξη Παλαγίαο ηάλαο (ρ.ζ.: 0+000 έσο 
ρ.ζ.: 1+500)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 180.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 292 
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Δγθηβσηηζκφο 
ρεηκάξξνπ Υφιηαλεο Γπη. Φξαγθίζηαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 180.000,00€ κε 
Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 293 
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή λέαο 
γέθπξαο ζηε ζέζε Σέκπια επη ηεο επαξρηαθήο νδνχ Βειαψξα - Σνπφιηαλα - Βξνπβηαλά 
Αηησιναθαξλαλίαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.690.000,01 κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 294 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθνχ 
νδηθνχ δηθηχνπ (Έηνπο 2016)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00€ κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 295 
 
ΘΕΜΑ 25o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε εζληθνχ 
νδηθνχ δηθηχνπ (Έηνπο 2016)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00€ κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 296 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο 
αζθάιεηαο – ηερληθά – νδηθνχ δηθηχνπ Κξπνλέξη – γέθπξα Σαηάξλαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00€. 
Σν ζέκα αποσύρθηκε. 
 
ΘΕΜΑ 27o: Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 600/18-4-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη εθ λένπ έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «πληήξεζε αζθαιηνηάπεηα Κεξάζνβν – Κξέληε - Παιαηνθαηνχλα», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 297 
 
ΘΕΜΑ 28o: Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 461/21-3-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη εθ λένπ έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ηεο ππ’ 
αξηζκ. 27 Δζληθήο Οδνχ Άκθηζζα - Γξαβηά - Όξηα λνκνχ - Β’ Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
Οδηθνχ Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 – 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 160.000,00 € 
κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 298 
 
ΘΕΜΑ 29o: Δμέηαζε ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ II ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ησλ γξαθείσλ 
κειεηψλ: α) «ΣΟΜΖ Α.Δ.Μ.Δ.Τ.», β) «ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.», θαη γ) 
«ΝΑΜΑ Α.Δ. – 2ΚΠ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Ο.Δ.», γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
κειέηεο κε ηίηιν: «Αλαδαζκφο Αγξνθηήκαηνο Αλαηνιηθήο Βίζηξηδαο», κε εθαξκνγή ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3316/05, πξνυπνινγηζκνχ 603.605,85 € κε Φ.Π.Α.. 
Απνξξίθζεθαλ νκφθσλα νη θαηαηηζέκελεο ελζηάζεηο. 
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Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 299 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ΗΗΒ 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.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 300 
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκ. 1, 2 & 3 πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – αλάδεημε κεηνδφηε ηεο 
κειέηεο: «Αληηκεηψπηζε θαηαπηψζεσλ βξάρσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ηξψκεο», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 90.406,83 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 301 
 
ΘΕΜΑ 32o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
αλαρσκάησλ πεξρεηνχ πνηακνχ ζηελ πεξηνρή Ληαλνθιαδίνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 120.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 302 
 
ΘΕΜΑ 33o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ επαξρηαθήο 
νδνχ 18 Πχξγνο – Πνπγθάθηα», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 303 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα άιαηνο 
απνρηνληζκνχ νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Δχβνηαο έηνπο 2017», απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο θαη κέρξη ηηο 31-12-2017, πξνυπνινγηζκνχ 59.274,20 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  
Φ.Π.Α. θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 304 
 
ΘΕΜΑ 35o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ιεπθνχ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο 
δηαγξάκκηζεο θαη Yαινζθαηξηδίσλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζηε Φζηψηηδα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο θαη ε αλαπνκπή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 305 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 36o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ πξφρεηξνπ δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 62.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 306 
 
ΘΕΜΑ 37o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο ππεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα 
ηελ ζχληαμε θαθέινπ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ: «Αλάπηπμε ζχγρξνλσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 
Κσπατδηθνχ πεδίνπ», Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 307 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
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ΘΕΜΑ 38ο:  Έγθξηζε θαηαβνιήο επηδφηεζεο ελνηθίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο 2016 -
2017, Π.Δ Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 308 
 
ΘΕΜΑ 39o: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνιφγησλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016 - 2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 309 
 
ΘΕΜΑ 40o: Μνλνκεξήο ιχζε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ κε θσδ. 
226 θαη έγθξηζε παξαθξάηεζεο ηεο αξ. 46860/12-9-2016 εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 310 

 
ΘΕΜΑ 41o: Σξνπνπνίεζε – Γηφξζσζε δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρ. έηνο 2016 - 
2017, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 311 

 
ΘΕΜΑ 42o: Σξνπνπνίεζε – πκπιήξσζε δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρ. έηνο 
2016 - 2017, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 312 

 
ΘΕΜΑ 43o: Έγθξηζε δαπάλεο πιεξσκήο κεηαθνξάο καζεηψλ κε Δηδηθά Μαζεηηθά Γειηία γηα ην 
δηάζηεκα επηεκβξίνπ - Γεθεκβξίνπ 2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 313 
 
ΘΕΜΑ 44o: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2016 
γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 314 
 
ΘΕΜΑ 45o: Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε λέσλ (8) νθηψ 
δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο θνιχκβεζεο, 
ζρ. έηνπο 2016-2017 ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 315 
 
ΠΑΡΑΥΩΡΗΕΙ - ΜΙΘΩΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Αλαλέσζε παξαρψξεζεο δσξεάλ θαηά ρξήζε ηνπ ππ΄αξηζ. ΚΖΗ-1320 νρήκαηνο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Λακίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 316 
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 47o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 317 
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ΘΕΜΑ 48ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 318 
 
ΘΕΜΑ 49ο: 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 319 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ – κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 320 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 321 
 
ΘΕΜΑ 52ο: 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 322 
 
ΘΕΜΑ 53ο: 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 323 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο – Π.Δ. Φσθίδαο ηνπ «2νπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ Γειθψλ», ζηνπο Γειθνχο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 324 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε απνθξηάηηθσλ 
εθδειψζεσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο κε ηνλ Γήκν Γειθψλ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 325 
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 326 
 
ΘΕΜΑ 57o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, 
Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 327 
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ΘΕΜΑ 58ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε θαη 
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην εηήζην ηξηήκεξν πλέδξην ηεο Διιεληθήο 
Δηαηξείαο Βηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ, ζηε Λακία. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 328 
 
ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 329 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ  
                      
 
 

                       ΗΛΙΑ ΜΠΟΤΡΜΑ 
 


