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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ-ΑΠΟΦΑΕΩΝ 25ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

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

ζηηο 10 Ιοσλίοσ 2017, εκέξα Δεστέρα θαη ψξα 11:00 π.μ., ζπλήιζε ζε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 44/5-3-2017 (ΑΓΑ:ΩΖΣΗ7ΛΖ-Ζ07) 
απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 147473/1504/ 
4-7-2017 πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο, 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 
1224 έσο 1297, έηνπο 2017. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 1/2017 πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο - 
αμηνιφγεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Μεηαθνξά καζεηψλ 
δεκνζίσλ ζρνιείσλ ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δπξπηαλίαο ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 2017 - 2018 θαη 2018 - 
2019», πξνυπνινγηζκνχ 1.798.005,94 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1224 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1225 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 3ο: Παξαίηεζε απφ έλδηθν κέζν θαη ιήςε απφθαζεο εθ λένπ γηα άζθεζε ελδίθνπ 
βνεζήκαηνο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1226 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΣΑΚΣΟ 4ο: Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο απφ 21/12/2016 χκβαζεο (ΑΓΑΜ: 
16SYMV005615684) κεηαμχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο θαη ηεο εηαηξείαο «Γ. 
ΚΗΛΣΟΠΟΤΛΟ – Κ. ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ Ο.Δ». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
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Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1227 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο 23/24-6-2017 θαη 24/3-7-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
Δγθξίζεθαλ νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1228 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα άζθεζε ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο θαζνξηζκνχ πξνζσξηλήο ηηκήο 
κνλάδαο απαιινηξίσζεο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», γηα ην έξγν 
«Καηαζθεπή Κφκβνπ Ξεξηψηηζζαο» κε Κ.Α. 2014ΔΠ76600005 ηεο ΑΔΠ 766. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1229 
 
ΘΕΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΓΡΟΠΑΚ 
Α.Β.Δ.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1230 
 

ΘΕΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 359/19.06.2013 απφθαζεο ηεο Σ.Γ.Δ. ηνπ Η.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο, θαη ηεο 
ππ’ αξηζ. Μ 107/2013 πξάμεο επηβνιήο εηζθνξψλ ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1231 
 
ΘΕΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 111/04.03.2013 απφθαζεο ηεο Σ.Γ.Δ. ηνπ Η.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο, θαη ηεο 
ππ’ αξηζ. Μ 586/2012 πξάμεο επηβνιήο εηζθνξψλ ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1232 
 

ΘΕΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 114/04.03.2013 απφθαζεο ηεο Σ.Γ.Δ. ηνπ Η.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο, θαη ηεο 
ππ’ αξηζ. Μ 588/2012 πξάμεο επηβνιήο εηζθνξψλ ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1233 
 
ΘΕΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 117/04.03.2013 απφθαζεο ηεο Σ.Γ.Δ. ηνπ Η.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο, θαη ηεο 
ππ’ αξηζ. A 1340/2012 πξάμεο επηβνιήο εηζθνξψλ ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1234 
 
ΘΕΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 115/04.03.2013 απφθαζεο ηεο Σ.Γ.Δ. ηνπ Η.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο, θαη ηεο 
ππ’ αξηζ. Μ 494/2012 πξάμεο επηβνιήο εηζθνξψλ ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1235 
 
ΘΕΜΑ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
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Διιάδαο» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 132/04.03.2013 απφθαζεο ηεο Σ.Γ.Δ. ηνπ Η.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο, θαη ηεο 
ππ’ αξηζ. Μ 44/2011 πξάμεο επηβνιήο εηζθνξψλ ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1236 
 
ΘΕΜΑ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 112/04.03.2013 απφθαζεο ηεο Σ.Γ.Δ. ηνπ Η.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο, θαη ηεο 
ππ’ αξηζ. Μ 584/2012 πξάμεο επηβνιήο εηζθνξψλ ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1237 
 
ΘΕΜΑ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 119/04.03.2013 απφθαζεο ηεο Σ.Γ.Δ. ηνπ Η.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο, θαη ηεο 
ππ’ αξηζ. Μ 507/2012 πξάμεο επηβνιήο εηζθνξψλ ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1238 
 
ΘΕΜΑ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 130/04.03.2013 απφθαζεο ηεο Σ.Γ.Δ. ηνπ Η.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο, θαη ηεο 
ππ’ αξηζ. Μ 10/2012 πξάμεο επηβνιήο εηζθνξψλ ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Λακίαο]. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1239 
 
ΘΕΜΑ 13o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επη δεηήκαηνο πνπ ηίζεηαη κε ην ππ’ αξηζκ. 
πξση. 2759/127377/13-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1240 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 143910/1077/30.06.2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, λνκίκσο αλαπιεξνχκελνπ, πεξί δηνξηζκνχ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο» πξνο ππνζηήξημε αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο ζην Διεγθηηθφ 
πλέδξην. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1241 
 
ΘΕΜΑ 15o: Άζθεζε ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαηά απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., 
πεξί θαηαινγηζκνχ νθεηιήο ζε βάξνο ηεο Π.Δ. Φσθίδαο θαη δηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο 
«Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1242 
 
ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 130975/343/19-6-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο (βξνρνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απν 16-6-2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1243 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 132014/348/21-6-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο (βξνρνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απν 18-6-2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1244 
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ΘΕΜΑ 18o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1075/54201/16-3-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιαδηψλ ζην νδφζηξσκα ζηελ 
πεξηνρή Οξρνκελνχ Ληβαδεηάο ηελ 16-3-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1245 
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1605/75517/11-4-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηνιηζζήζεσλ ζηελ νδφ 
Αξάρνβα - Εεκέλνο - Γίζηνκν ηελ 11/4/2017. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1246 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2557/121277/5-6-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηνιηζζήζεσλ ζηελ νδφ 
Αξάρνβα - Εεκέλνο - Γίζηνκν ηελ 5/6/2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1247 
 
ΘΕΜΑ 21o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2874/132334/19-6-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε δέληξσλ - ζηχισλ θαη γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε θαηνιηζζήζεσλ ζηελ νδφ Αξάρνβα - Γίζηνκν - Ληβαδεηά - Οξρνκελφο ηελ 19/6/2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1248 
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 139907/367/26-6-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηάο ζην Γ.Γ. 
Καπαξειίνπ ηνπ Γήκνπ Θεβψλ ζηηο 26-6-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1249 
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 138731/354/26-6-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ γηα ηελ 
αληηππξηθή πεξίνδν απν 1/7/2017 έσο 31/10/2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1250 
 
ΘΕΜΑ 24o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 145841/389/2-7-2017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ζηελ ζέζε (ηελή) 
ηνπ Γήκνπ Αιηάξηνπ ζηηο 2-7-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1251 
 
ΘΕΜΑ 25o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο απν ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο 
Π.Δ. Βνησηίαο κε ηίηιν: “Απεπζείαο κίζζσζε ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαη ζπκκεηνρή ζηε δηεμαγσγή άζθεζεο αληηκεηψπηζεο δαζηθήο ππξθαγηάο κεγάιεο έθηαζεο 
κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΔΙΑ ΠΥΡΟ 2017», ηελ 19-5-2017”. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1252 

 
ΘΕΜΑ 26o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 145027/448/3-7-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο (ππξθαγηά απν ηελ 2-7-2017). 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1253 
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ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΣΕ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε & 
αζθαιηφζηξσζε νδηθνχ δηθηχνπ Καιεζκέλν - Παπαξνχζη (Σκήκα: Αλ. Παπαξνχζη - Γπη. Παπαξνχζη Β’ 
Φάζε)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1254 
 
ΘΕΜΑ 28o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο - Απνθαηάζηαζε 
βιαβψλ νδηθνχ δηθηχνπ πξνο Μνλαζηεξάθη», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1255 
 
ΘΕΜΑ 29o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε βιαβψλ νδηθνχ δηθηχνπ 
Γνκλίζηαο - Μεζνθψκεο απν Υ.Θ.: 4+500 έσο Υ.Θ.: 6+000», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
150.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1256 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε 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 θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1257 
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ (Έηνπο 2016)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
240.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1258 
 
ΘΕΜΑ 32o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο νδηθνχ δηθηχνπ Βνχιπε – Λεκέξη – Γξαλίηζα – Ληζνρψξη», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1259 
 
ΘΕΜΑ 33o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε αζθαιηνηάπεηα Καξπελήζη – Κνξπζράδεο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
150.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1260 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ Ν.Δ.Ο. Ηηέαο 
Αληηξξίνπ Άγηνο ππξίδσλαο», πξνυπνινγηζκνχ 111.000,00 € κε ΦΠΑ, ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ 
δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 - 2016 & 2017». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1261 
 
ΘΕΜΑ 35o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή Γαιαμηδίνπ 
ηεο Ν.Δ.Ο. Ηηέαο - Ναχπαθηνπ», πξνυπνινγηζκνχ 720.000,00 € κε ΦΠΑ, ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ 
δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 - 2016 & 2017». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1262 
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ΘΕΜΑ 36o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ   
ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο 
Γξαληηζνξέκαηνο απφ θεξηά πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ 
έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ απφ θεξηά πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 
2017», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1263 
 
ΘΕΜΑ 37o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη 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.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1264 
 
ΘΕΜΑ 38o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλέρηζεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ ζέζε “Γχθηηζζα” 
Γ.Γ. Αγ. ππξίδσλα θαη 3 κεηξεηψλ παξνρήο λεξνχ ζην αξδεπηηθφ δίθηπν Γ.Γ. Υαηξψλεηαο», Π.Δ. 
Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 50.000,00 € κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1265 
 
ΘΕΜΑ 39o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθψλ νδψλ πεξηνρήο Γήκνπ Καξχζηνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
1.200.000,00 € κε ΦΠΑ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1266 
 
ΘΕΜΑ 40o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθψλ νδψλ πεξηνρήο Γήκσλ Κχκεο - Αιηβεξίνπ & Δξέηξηαο», Π.Δ. Δχβνηαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 1.000.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1267 
 
ΘΕΜΑ 41o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «Αληηκεηψπηζε θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο νδνχ Ρνβηέο - Ήιηα- Λ. Αηδεςνχ», Π.Δ. Δχβνηαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 8.000.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1268 
 
ΘΕΜΑ 42o: Έγθξηζε απ’ επζείαο αλάζεζεο ηεο «γεληθήο ππεξεζίαο» κε ηίηιν “Δγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ ελφξγαλεο δνκηθήο παξαθνινχζεζεο ζε θηίξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ θξεπηδψκαηνο ηεο 
παξαιίαο Υαιθίδαο”. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1269 
 
ΘΕΜΑ 43o: Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε Παιαηνχ 
Ξελψλα Ηεξνχ Πξνζθπλήκαηνο Οζίνπ Ησάλλε Ρψζζνπ ζε Μνπζεηαθφ Υψξν Μηθξαζηαηηθνχ 
Πνιηηηζκνχ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1270 
 
ΘΕΜΑ 44o: Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κχκεο», Π.Δ. Δχβνηαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 350.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1271 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 
ΘΕΜΑ 45o: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα εηδψλ γξαθηθήο χιεο θαη θσηνηππηθνχ ραξηηνχ - εθηππσηψλ πεξηφδνπ 2017-2018 ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο θαη ησλ γξαθείσλ ηεο Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο», πξνυπνινγηζκνχ 34.800,00 € κε 
Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1272 
 
ΘΕΜΑ 46o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ: 
«Πξνκήζεηα εθαηφλ είθνζη πέληε ηφλσλ (125 tn) ζάθσλ ςπρξήο αζθάιηνπ, έηνπο 2017 ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο», απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31/12/2017, πξνυπνινγηζκνχ 
30.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. (37.200,00 € κε Φ.Π.Α. 24%).  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1273 
 
ΘΕΜΑ 47o: Λήςε απφθαζεο επί ηεο απφ 19-6-2017 έλζηαζεο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο 
«σηεξφπνπινο Αζαλάζηνο ηνπ σηεξίνπ», θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 1068/12-6-2017 απφθαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ (βελδίλε 
ακφιπβδε, πεηξέιαην θίλεζεο θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 253.587,37 € κε Φ.Π.Α.. 
Δγθξίζεθε ομόυωνα ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1274 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 48o: Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβάζεσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1275 
 
ΘΕΜΑ 49o: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φζηψηηδαο, ζρ. έηνπο 2016-2017. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1276 
 
ΜΙΘΩΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Κήξπμε πιεηνδφηε σο έθπησηνπ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ κεγάξνπ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο θαη έγθξηζε α) παξαθξάηεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαη β) εηδνπνίεζεο ηνπ 
δεχηεξνπ θαηά ζεηξά πιεηνδφηε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ εγγξάθνπ. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1277 
 
ΔΑΠΑΝΕ 
 
ΘΕΜΑ 51o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο, παξνρή ππεξεζηψλ, απνδεκηψζεηο θ.ι.π., Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1278 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγθξηζε δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο ηεο 27εο εληνιήο πιεξσκήο ηνπ 
έξγνπ «ΟΓΟ ΓΟΜΝΗΣΑ - ΡΟΚΑ - ΠΑΝΣΑ ΒΡΔΥΔΗ - ΟΡΗΑ ΝΟΜΟΤ - Ν.Α. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ». 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1279 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
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Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1280 
 
ΘΕΜΑ 54o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο θαη 
δηφξζσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 960/29-5-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1281 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1282 
 
ΘΕΜΑ 56o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1283 
 
ΘΕΜΑ 57o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1284 
 
ΘΕΜΑ 58o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1285 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1286 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Υνξεπηηθφ Όκηιν Υαιθίδαο ηεο 
πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο κε ηίηιν “Χορεύοντας την Ελλάδα”. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1287 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ Δπηκνξθσηηθφ 
Δμσξατζηηθφ χιινγν Αγίνπ Ησάλλε Γήκνπ Κχκεο - Αιηβεξίνπ ηνπ 13νπ Παλεπβνηθνχ Φεζηηβάι 
Υνξεπηηθψλ, ζην ζέαηξν “Θσκάο Μεηαμάο”. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1288 
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ «Οκάδα Αιιειεγγχεο Αιηβεξίνπ» 
ζην Φεζηηβάι Αιιειεγγχεο. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1289 
 
ΘΕΜΑ 63o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 2017 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1290 
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ΘΕΜΑ 64o: 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 1291 
 
ΘΕΜΑ 65ο: Έγθξηζε δαπάλεο, δέζκεπζεο πίζησζεο θαη έθδνζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 
πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.), Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1292 
 
ΘΕΜΑ 66ο: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1293 
 
ΘΕΜΑ 67ο: Γηφξζσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1181/26-6-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πεξί έγθξηζεο 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 1294 
 
ΘΕΜΑ 68ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη 
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ 4ε & 5ε Δζληθή Έθζεζε Μνξθνινγίαο Καζαξφαηκσλ 
θχισλ. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1295 
 
ΘΕΜΑ 69ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο – πιεξσκή δαπάλεο, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 
αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζρεηηθή κε ηελ κεηαβίβαζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ησλ ΤΓΔ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
Δγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1296 
 
ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 
 
ΘΕΜΑ 70ο: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο.  
Δγθξίζεθε νκφθσλα. 
Η απόυαση αστή έλαβε αριθμό 1297 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
       
 
                  ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 

                             
 


