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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 2ας Οκτωβρίου 2017
Αριθμός Πρακτικού 36
Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος),
σήμερα 2 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44/5-3-2017 (ΑΔΑ:ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα,
Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής λόγω απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με
την υπ’ αριθμ. 396/21-3-2017 απόφασή της (ΑΔΑ:7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1), και δυνάμει της υπ’ αριθμ. (οικ.)
210832/2291/27-9-2017 πρόσκλησης του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων
με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.”, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας.
ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Γεωργίου Οικονόμου, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Χατζηχρίστου, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 26/02/2016 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ22/26.02.2016 προσφυγής του Ευθύμιου Παν. Σαμαρά, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας.
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 4/10/2016 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ222/04.10.2016 προσφυγής του Ευθύμιου Παν. Σαμαρά, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας.
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ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου για λογαριασμό της “Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 186614/780/25-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(ενίσχυση πρανών και διευθέτηση της κοίτης χειμάρρων).
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 197154/634/15-9-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(βροχοπτώσεις από 9/09/2017).
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 207717/733/22-09-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά από
21/09/2017).
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο
2015 - 2017” (επιφυλακή, πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας).
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο
2015 - 2017” (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή των ΤΚ Κόμνηνας και Ρεγγινίου του Δήμου
Καμένων Βούρλων).
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο
2015 - 2017” (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή της ΤΚ Καμένων Βούρλων του Δήμου
Καμένων Βούρλων).
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για
την χρονική περίοδο 2015 - 2017” (καθαρισμός του ρέματος παλιοκαραντάση, στην περιοχή Ελλοπίας).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: “Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο Αγ. Λουκά Ηλεκτροφωτισμός”, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
υποέργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Λευκαδιτίου από
φερτά υλικά» του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού
200.000,00 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης “Αποκατάσταση παλαιού γεφυριού
επί του Βοιωτικού Κηφισού”, προεκτιμώμενης αμοιβής 36.900,00 € με ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση εξωτερικού
υδραγωγείου Μαλεσίνας”.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου:
“Προμήθεια άλατος αποχιονισμού έτους 2017”, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 44.640,00 € με ΦΠΑ, β)
των όρων της διακήρυξης και γ) της πίστωσης - πληρωμής της σχετικής δαπάνης.
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού
δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος για το τμήμα Β΄ του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης & υλικών εκτύπωσης για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θνιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού,
χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους», συνολικού προϋπολογισμού 43.341,32 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 8/2017 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου,
γαλακτοκομικών, οπωροκηπευτικών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 134.223,93 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών (μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών) στόλου
οχημάτων και μηχανημάτων έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού
56.000,00 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση τρίμηνης παράτασης των αριθμ. 36/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
14/2017) και 37/2016 συμβάσεων μεταξύ της Π.Ε. Ευρυτανίας και του προμηθευτή Σπυρίδωνος Τσιώνη
για την προμήθεια υγρών καυσίμων, έτους 2016-2017, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 11.4 της υπ΄ αριθμ. 1/2016 διακήρυξης (αριθμ πρωτ.
39414/886/24-03-2016) και του άρθρου 4 των εν λόγω συμβάσεων.
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (διακόσιοι -200- προσωπικοί
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διακόσιες -200- επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 199.999,60 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου:
“Προμήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - στηθαίων ασφαλείας οδών - υλικών διαγράμμισης
οδοστρωμάτων”, Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 46.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής
διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του
ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια πουλερικών, βόειου και χοιρινού
κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ελιών, πελτέ ντομάτας, καφέ-ζαχαρωδών,
μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών παντοπωλείου, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα
επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους
(ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 214.681,79 € με ΦΠΑ.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου
διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
(courier) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00 € με ΦΠΑ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 29o: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με θέμα τη δημιουργία ψηφιακής βάσης
γεωγραφικών δεδομένων μεταλλείων - λατομείων.
ΘΕΜΑ 30o: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για το έργο: “Ένταξη σχολείων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα «THE TIPPING POINT».
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού
διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας,
έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 210042/1641/26.09.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί έγκρισης του από 25-09-2017 πρακτικού
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημοσίου,
μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, των σχολικών ετών 2017-2018,
2018-2019 και 2019-2020, προϋπολογισμού 12.164.713,60 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
δικαιωμάτων προαίρεσης 50 %.
ΘΕΜΑ 33o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1686/11-9-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί
παράτασης της εκτέλεσης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2017 για τη μεταφορά μαθητών,
σχολικού έτους 2017-2018, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 34o: Τροποποιήσεις - καταργήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 35o: Δωρεάν παραχώρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών για τις ανάγκες του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Φθιώτιδας.
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό και
τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2017, για δαπάνες
προμηθειών, συντηρήσεων, παροχής υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κλπ.
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης, δέσμευσης πίστωσης και έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό. για τη
συνδιοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένης στην 28η Οκτωβρίου, με θέμα “Ρουμελιώτες Αγωνιστές του
1940”, στη Λαμία.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 50ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" για την
παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού &
Πολιτισμού, για τη συμμετοχή του στην 5η συνάντηση Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στον τομέα
τουρισμού, στην Κεφαλλονιά.
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού &
Πολιτισμού, για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “PHILOXENIA 2017”, στη Θεσσαλονίκη.
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού &
Πολιτισμού, για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “WORLD TRAVEL MARKET (WTM)
2017”, στο Λονδίνο.
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, και προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός της
Βασίλειος Φακίτσας.
Παρόντα μέλη έξι (6) οι κ.κ. Βασίλειος Φακίτσας, Χαράλαμπος Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου,
Ευστάθιος Κάππος, Θωμάς Γρεβενίτης και Γεώργιος Γκικόπουλος.
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Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Κων/νος Βαρδακώστας και
Παναγιώτης Ευαγγελίου καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με
βαθμό Β΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 164195/4318/24-7-2017 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ,
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών ΠΣΕ και
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΣΕ.
Με την έναρξη της συνεδρίασης και με αφορμή τα όσα συντελέστηκαν και συντελούνται γύρω
από την διαχείριση των απορριμμάτων, ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε την τοποθέτηση της
Περιφερειακής Αρχής αναφορικά με τα παρακάτω δύο σοβαρά θέματα:
“1. Τη διαπιστωτική πράξη, που με επιφύλαξη και προσωρινά υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης
Βοιωτίας για την σύσταση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦοΔΣΑ Α.Ε, στηριγμένη σε γνωμοδότηση ενός ιδιώτη
δικηγόρου και με δεδομένα πλέον τα αποτελέσματα που δημιούργησε, περιπλέκοντας την κατάσταση…
4523/30/9/2015.
2. Τον Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, που συντάχθηκε από
την Περιφέρεια μετά από διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (οικ 959/22672/11-2-2016)
και με δεδομένη πλέον την ακύρωση της διαπιστωτικής πράξης από το Συμβούλιο Επικρατείας”.
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
προεδρεύων στην σημερινή συνεδρίαση πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Ανάθεση α) των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που προέκυψαν καθώς
και β) των άγονων δρομολογίων της υπ΄αριθμ. πρωτ. 202650/2414/15-9-2017 Πρόσκλησης
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, Α΄147) σε
προσωρινούς αναδόχους, με τροποποιημένους όρους και κατ΄εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί
εγκρίσεως της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), συνολικού προϋπολογισμού 31.459,81 € με ΦΠΑ., σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.
4485/2017 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 114/4-8-2017), Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Α. Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4/2017 πρακτικού της επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης όλων των συμβάσεων για το έργο της “Μεταφοράς
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού έτους 2017-2018”
περί ανάδειξης μειοδότη των άγονων τμημάτων της υπ΄αριθμ. πρωτ. 112728/1168/26-5-2017
διακήρυξης με τροποποιημένους όρους, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 202650/2414/15-9-2017
Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση, άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) και κατακύρωσης
δρομολογίου. Β. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1633/4-9-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΣΕ. Δ. Κατάργηση δρομολογίου.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Απευθείας ανάθεση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών κατόπιν της υπ΄αριθμ.
οικ. 207212/2169/21-9-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Π.Ε. Φωκίδας.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Α. Τροποποιήσεις - αδρανοποιήσεις μαθητικών δρομολογίων, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2017-2018. Β. Έγκριση νέων δρομολογίων κατόπιν
διαπραγμάτευσης, χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης.
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Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει άμεση και κατεπείγουσα
ανάγκη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών των εν λόγω διαγωνισμών και για την έγκαιρη και
απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προς τα σχολεία που φοιτούν και
αντίστροφα.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 207.709,25 € με ΦΠΑ.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Α. Έγκριση του 11ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και
προσφυγών των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την εξέταση των
προδικαστικών προσφυγών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 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)», προϋπολογισμού 1.273.821,03 € με ΦΠΑ. Β. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.
1684/11-9-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ.
Η εισαγωγή των ανωτέρω θεμάτων προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης τους.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος χειμερινής περιόδου 2017-2018», Π.Ε.
Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 199.961,73 € με ΦΠΑ.
Η εισαγωγή του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης καθίσταται επιτακτική, δεδομένου ότι οι
διαδικασίες του διαγωνισμού είναι αρκετά χρονοβόρες και η επίσπευσή τους έστω για λίγες μέρες
αποτελεί κρίσιμο σημείο, προκειμένου ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί εγκαίρως ενόψει της χειμερινής
περιόδου.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου και αποφάσισε
τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1831
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Ανάθεση α) των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που προέκυψαν καθώς
και β) των άγονων δρομολογίων της υπ΄αριθμ. πρωτ. 202650/2414/15-9-2017 Πρόσκλησης
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, Α΄147) σε
προσωρινούς αναδόχους, με τροποποιημένους όρους και κατ΄εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί
εγκρίσεως της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), συνολικού προϋπολογισμού 31.459,81 € με ΦΠΑ., σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.
4485/2017 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 114/4-8-2017), Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 212502/2577/28-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Αναθέτει τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8), που
προέκυψαν από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, καθώς και τα άγονα (2.1, 2.16, 2.18, 2.20, 2.61, 2.62) της υπ΄αριθμ. πρωτ.
202650/2414/15-9-2017 Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 του
Ν. 4412/2016, Α΄147) σε προσωρινούς αναδόχους, σύμφωνα με τους πίνακες που παρατίθενται στο
Παράρτημα Ι του παρόντος, με τροποποιημένους όρους και κατ΄εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί
εγκρίσεως της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου
ανταγωνισμού μέχρι και την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και πάντως όχι περισσότερο
από την 31/12/2017, συνολικού προϋπολογισμού 31.459,81 € με ΦΠΑ.
Τα ανωτέρω δρομολόγια θα είναι μειωμένα κατά 20% για τους μειοδότες που είναι κάτοχοι Ι.Χ.
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των
Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων
σχολείων από τις Περιφέρειες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1832
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Α. Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4/2017 πρακτικού της επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης όλων των συμβάσεων για το έργο της “Μεταφοράς
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού έτους 2017-2018” περί
ανάδειξης μειοδότη των άγονων τμημάτων της υπ΄αριθμ. πρωτ. 112728/1168/26-5-2017 διακήρυξης με
τροποποιημένους όρους, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 202650/2414/15-9-2017 Πρόσκληση σε
Διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση, άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) και κατακύρωσης δρομολογίου. Β.
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1633/4-9-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ. Δ. Κατάργηση
δρομολογίου.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 212659/2578/28-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ αριθμ. 4/26-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των
διαδικασιών σύναψης όλων των συμβάσεων για το έργο της “Μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού έτους 2017-2018”, που αφορά τη διαπραγμάτευση
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη μειοδότη των άγονων
τμημάτων (με τις τροποποιήσεις τους) της υπ΄αριθμ. πρωτ. 112728/1168/26-5-2017 διακήρυξης του εν
λόγω διαγωνισμού και την κατακύρωση του δρομολογίου 2.32.
2. Κατακυρώνει το Τμήμα/Δρομολόγιο 2.32 της ανωτέρω Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης, το
οποίο εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 3/2017 προηγούμενο σχετικό πρακτικό της
επιτροπής αξιολόγησης, στον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού κ. Γεώργιο Κουρλό, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ως εξής:

Α/Α

2.32

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΣΟΥΚΑ
ΤΣΟΥΚΑ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥ
ΝΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥ
ΝΑΣ

ΠΡΟΣΦ.
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ.
ΣΤΗΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ

2%

21,19

2%

22,51
ΣΥΝΟΛΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)
ΦΠΑ

70

ΑΝΕΥ
ΦΠΑ
1.483,30

-

ΜΕ ΦΠΑ
24%
-

5

112,55

-

-

75

1.595,85

-

-

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΚΟΥΡΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. Κηρύσσει άγονα τα τμήματα 2.16, 2.18, 2.20, 2.61, 2.62, διότι καμία προσφορά δεν
κατατέθηκε για αυτά.
4. Εγκρίνει την επανάληψη της διαδικασίας για τα τμήματα 2.1, 2.16, 2.18, 2.20, 2.61, 2.62, όπου
ο διαγωνισμός απέβη άγονος.
5. Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 1633/4-9-2017 προηγούμενη απόφασή της:
α) ως προς το Τμήμα/Δρομολόγιο 2.24, λόγω προσκόμισης νέων στοιχείων από την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου εμφανίζεται ένας επιπλέον μαθητής για μεταφορά από τα Βραγκιανά
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Καρδίτσας προς το Νηπιαγωγείο Ραπτοπούλου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η τροποποίηση και η
επέκτασή του, ως εξής:
Από:
Α/Α

4.

Α/Α
ΔΡΟΜ.

2.24

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΔΡΑ-ΜΕΤ
ΑΞΑΔΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ
Υ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
άνευ ΦΠΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤ
ΟΣ

23,50

3

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΕΙΝ
ΕΤΑΙ
25/2016
(β.5)

στο ορθό, ως εξής:
Α/Α

1.

Α/Α
ΔΡΟΜ.

2.24

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΕΔΡΑ-ΜΕΤ
ΑΞΑΔΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
άνευ ΦΠΑ

4

54,77

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤ
ΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΕΙΝ
ΕΤΑΙ
25/2016
(β.5)
37/2017
(2.24)

β) ως προς το Τμήμα/Δρομολόγιο 2.25, διότι εκ παραδρομής δεν αναγράφηκε στην εισήγηση της
υπηρεσίας ότι το δρομολόγιο αυτό θα γίνεται δύο φορές και ότι το σύνολο των μαθητών είναι 5 και όχι 3,
με αποτέλεσμα το δρομολόγιο να πραγματοποιείται από την 11η Σεπτεμβρίου 2017 κανονικά δύο φορές
και για τον λόγο αυτό να απαιτείται τροποποίηση του με αναδρομική ισχύ από την 11-9-2017, ως εξής:
Από:
Α/Α

5.

Α/Α
ΔΡΟΜ.
2.25

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΝΈΟ
ΑΡΓΥΡΙ ΜΥΡΟΔΕΝ
ΤΡΙ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο & Δ.Σ.
ΔΑΦΝΟΥΛΑ
Σ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

3

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
άνευ ΦΠΑ
17,31

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

81/2015 &
95/2015 ΤΡΟΠ.
(2.17)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ

στο ορθό και με αναδρομική ισχύ από τη 11/9/2017, ως εξής:
Α/Α

1.

Α/Α
ΔΡΟΜ
2.25

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
άνευ ΦΠΑ

ΝΈΟ
ΑΡΓΥΡΙ ΜΥΡΟΔΕΝ
ΤΡΙ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ
ΙΟ & Δ.Σ.
ΔΑΦΝΟΥΛΑ
Σ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
(2 Φορές)

2
Νηπιαγωγείο
+ 3 Δ.Σ.

17,31
(2 φορές)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

81/2015 &
95/2015 ΤΡΟΠ.
(2.17)
33/2017 (2.25)

6. Καταργεί το δρομολόγιο 2.55, που αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. 1633/4-9-2017 απόφασή της,
εξαιτίας του γεγονότος ότι η “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” έπαψε να
υφίσταται με αυτή τη νομική μορφή μετά τον Ιούνιο του 2016, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η
παράταση της υπ΄αριθμ. 45/2016 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4485/2017 (Τεύχος Α΄
ΦΕΚ 114/4-8-2017).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1833
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Απευθείας ανάθεση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών κατόπιν της υπ΄αριθμ.
οικ. 207212/2169/21-9-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
212358/2258/28-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Αναθέτει απευθείας το νέο δρομολόγιο “Σερνικάκι - Άμφισσα (μονή)” Π.Ε. Φωκίδας στην
εταιρεία “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ”, με το ποσό των 14,75 € χωρίς
ΦΠΑ, ύστερα από την υπ’αριθμ. οικ. 207212/2169/21-9-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
στην οποία ανταποκρίθηκε μόνο η ανωτέρω εταιρεία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1834
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Α. Τροποποιήσεις - αδρανοποιήσεις μαθητικών δρομολογίων, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2017-2018. Β. Έγκριση νέων δρομολογίων κατόπιν
διαπραγμάτευσης, χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 213628/4704/29-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Τροποποιεί - αδρανοποιεί μαθητικά δρομολόγια, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το
σχολικό έτος 2017-2018, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Ι του
Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος, σύμφωνα με το αριθ. 4250/29-9-2017 έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου
Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης.
2. Εγκρίνει τη διαγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για
τα νέα δρομολόγια, που αναλυτικά αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ
του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/06-09-2016), όπως
τροποποιήθηκε με το αρ.108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄/4-8-2017).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1835
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 207.709,25 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
211846/5013/27-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/27-9-2017 πρακτικό της της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 207.709,25 € με ΦΠΑ, που αφορά στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού για τις Ομάδες Α και Β, ως ακολούθως:
- ΟΜΑΔΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ την εταιρεία
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Τ.Ξ.Ε.” (Αρ. Ηλεκτρονικής Προφοράς: 65696), με προσφερόμενη τιμή
118.715,45 € χωρίς ΦΠΑ (147.207,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
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- ΟΜΑΔΑ Β - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ την εταιρεία “ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.” (Αρ. Ηλεκτρονικής
Προφοράς: 65877), με προσφερόμενη τιμή 13.893,24 € χωρίς ΦΠΑ (17.227,62 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ).
3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας για την Ομάδα Α (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ) και την Ομάδα Β (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία ότι “έχει επανειλημμένα
εκφράσει την διαφορετική του αντίληψη για τη διαδικασία διανομής της επισιτιστικής βοήθειας, την
ενασχόληση ΜΚΟ και άλλων έξω-υπηρεσιακών σχημάτων, τα κριτήρια ένταξης στον πίνακα των
δικαιούχων αλλά και την απουσία ολοκληρωμένης εικόνας για την συνολική διαδικασία”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1836
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Α. Έγκριση του 11ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και
προσφυγών των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την εξέταση των
προδικαστικών προσφυγών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 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)», προϋπολογισμού 1.273.821,03 € με ΦΠΑ. Β. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.
1684/11-9-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
212522/5022/28-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 11/28-09-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και
προσφυγών των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε Εύβοιας, που αφορά στην εξέταση της με αρ.
πρωτ.. 207494/4910/21-09-2017 προδικαστικής προσφυγής του ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑ και της με αρ.
πρωτ. 208476/4934/22-09-2017 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Κρέατα Αττικής Βουδούρης Κώνστας ΑΕ», οι οποίες κατατέθηκαν στα πλαίσια του 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)»,
προϋπολογισμού 1.273.821,03 € με ΦΠΑ.
2. Απορρίπτει, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό, την προδικαστική
προσφυγή του ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑ, με αρ. πρωτ. 207494/4910/21-09-2017.
3. Αποδέχεται, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό, την προδικαστική
προσφυγή της εταιρείας «Κρέατα Αττικής Βουδούρης - Κώνστας Α.Ε», με αρ. πρωτ.
208476/4934/22-09-2017.
4. Τροποποιεί την με αρ. 1684/11-9-2017 απόφασή της κάνοντας αποδεκτή την προσφορά της
εταιρείας «Κρέατα Αττικής Βουδούρης - Κώνστας Α.Ε», με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 67007.
5. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1837
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος χειμερινής περιόδου 2017-2018», Π.Ε.
Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 199.961,73 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 214402/8096/2-10-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/25-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος χειμερινής περιόδου 2017-2018», Π.Ε.
Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 199.961,73 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών.
2. Κάνει δεκτές τις προσφορές των κάτωθι συμμετεχόντων στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού,
ήτοι το “άνοιγμα οικονομικών προσφορών”, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς
συστήματος

1

ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

75163

2

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

75193

3

ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

75301

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι προμηθευτές υπέβαλλαν πλήρη δικαιολογητικά σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγυητικές τους επιστολές.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1838
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων
με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.”, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
210052/1628/25-9-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Ευμορφία
Χαντζηπασχάλη του Παρασκευά, Δικηγόρο Λαμίας, με Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 237, κάτοικο Λαμίας επί της οδού
Παλαιολόγου 22-24, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της
25/10/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 26/07/2016 και με
αριθμό δικογράφου 67/27.07.2016 αγωγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων με την
επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.», καταθέτοντας προτάσεις, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 192 € συν ΦΠΑ 24% (=46,08),
ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 238,08 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και προτάσεις 32 € [16 € παράσταση συν 16 € προτάσεις], με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ 2
=] € για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “το ύψος των απαιτήσεων της
αγωγής σε σχέση με τα δικαστικά έξοδα τον υποχρεώνει να προτείνει εξωδικαστικό συμβιβασμό”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1839
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ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Γεωργίου Οικονόμου, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 116553/871/25-9-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» το δικηγόρο Γρηγόριο
Γαϊτάνη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Λαμίας, με Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 234 επί της οδού Λεωνίδου, αρ. 6, ο
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 26ης
Οκτωβρίου 2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με χρονολογία
κατάθεσης 19 Δεκεμβρίου 2008 αγωγή που άσκησε ο Γεώργιος Οικονόμου, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 € συν ΦΠΑ 24% (= 102,72),
ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 530,72 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 268 € [134€ παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση τον πίνακα
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 2 =]
160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της
φύσης της υπόθεσης.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και πρότεινε εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1840
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Χατζηχρίστου, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 52358/396/25-9-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τη Δήμητρα Στέφου του
Κωνσταντίνου, δικηγόρο Λαμίας με Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 394, κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Χαντζοπούλου 3, η
οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 12/10/2017
ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 04/03/2010 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ60/04.03.2010 προσφυγή που άσκησε ο Ιωάννης Χατζηχρίστος, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της
απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 € συν ΦΠΑ 24% (= 107,52),
ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον πίνακα
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 2 =]
160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της
φύσης της υπόθεσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1841
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ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 26/02/2016 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ22/26.02.2016 προσφυγής του Ευθύμιου Παν. Σαμαρά, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
191247/1492/25-9-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Μιχαήλ Αστρακά του
Γεωργίου, Δικηγόρο Λαμίας, με Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 251, κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Λεωσθένους, αρ. 2, ο
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 26/10/2017
ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 26/02/2016 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ22/26.02.2016 προσφυγή που άσκησε ο Ευθύμιος Παν. Σαμαράς, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 € συν ΦΠΑ 24% (= 107,52),
ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον πίνακα
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 2 =]
160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της
φύσης της υπόθεσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1842
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 4/10/2016 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ222/04.10.2016 προσφυγής του Ευθύμιου Παν. Σαμαρά, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
157902/1200/25-9-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Αδαμαντία
Δουλοπούλου του Δημητρίου, Δικηγόρο Λαμίας, με Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 301, κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωσθένους 2, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 26/10/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από
04/10/2016 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ222/04.10.2016 προσφυγή που άσκησε ο Ευθύμιος Παν.
Σαμαράς, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι
κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 € συν ΦΠΑ 24% (= 107,52),
ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον πίνακα
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 2 =]
160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της
φύσης της υπόθεσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1843
ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου για λογαριασμό της “Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
203394/1583/25-9-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Να ασκηθεί το ένδικο βοήθημα της έφεσης κατά της με αριθμό 63/2017 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας και κατά του Νικολάου Αναγνωστόπουλου.
2. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Πετρούλα
Κοντοχρήστου, Δικηγόρο Λαμίας, με Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 257, κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Αγίου Νικολάου 6,
με την εντολή να ασκήσει το ένδικο βοήθημα της έφεσης, ήτοι να συντάξει, καταθέσει και επιδώσει το εν
λόγω ένδικο μέσο και γενικά ενεργώντας ό, τι κατά την κρίση της απαιτηθεί για την υποστήριξη των
συμφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην επίδικη υπόθεση.
3. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όσον αφορά την άσκηση του ενδίκου μέσου της
έφεσης, στο ποσό των 395 € συν ΦΠΑ 24% (= 94,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 489,80
€, το οποίο προκύπτει ως εξής:
- Κατάθεση έφεσης 235 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι [80 Χ 2 =] 160€, για
τη μελέτη του φακέλου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1844
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 186614/780/25-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(ενίσχυση πρανών και διευθέτηση της κοίτης χειμάρρων).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 205978/4090/20-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 186614/780/25-8-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (ενίσχυση
πρανών και διευθέτηση της κοίτης χειμάρρων), με την οποία αποφασίστηκε:
1. H απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων, ιδιοκτησίας:
Α. “ΚΡΟΝΟY ΕΤΕ - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟY Γ. ΒΛΑΧΟΠΑΝΟY Ε.”, για την εκτέλεση εργασιών «ενίσχυσης
πρανών και διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου Σωρροί Τριζονίων».
Β. “ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ”, για την εκτέλεση εργασιών «ενίσχυσης πρανών και
διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου Μανδήλω –περιοχή Ευπάλιο- Μαλάματα».
Γ. “ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟY”, για την εκτέλεση εργασιών «ενίσχυσης πρανών και διευθέτησης
της κοίτης του χειμάρρου Μανδήλω –περιοχή Κούκουρα».
Δ. “ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟY”, για την εκτέλεση εργασιών «ενίσχυσης πρανών και
διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου Τσερλής».
Ε. “ΡΑΠΤΗ ΚΩΝ/ΝΟY”, για την εκτέλεση εργασιών «ενίσχυσης πρανών και διευθέτησης της
κοίτης του χειμάρρου Καρουτιανόρεμα ανάντι τεχνικού Ε.Ο. Ιτέας Ναυπάκτου».
Ζ. “ΒΑΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ”, για την εκτέλεση εργασιών «ενίσχυσης πρανών και
διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου Σεργούλας - Πλατανιάς και του χειμάρρου Καρουτιανόρεμα
κατάντι τεχνικού Ε.Ο. Ιτέας Ναυπάκτου».
2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης των εγκαταστημένων GPS στα Μ.Ε. των αναδόχων και τον
πίνακα ωρών εργασίας, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, και τον αρμόδιο
υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, που θα επιβλέπει την εργασία, ως και
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από την επιτροπή παραλαβής και θα θεωρηθεί σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 1864/2016 απόφαση
(πρακτικό 49/14-12-2016, θέμα 6ον (ΑΔΑ 6ΕΟΡ7ΛΗ-ΧΑΕ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης ωριαίας αποζημίωσης μηχανημάτων.
3. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από τα στοιχεία καταγραφής (gps).
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Τα μηχανήματα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, υαλοκαθαριστήρες, καλοριφέρ,
φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1845
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 197154/634/15-9-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(βροχοπτώσεις από 9/09/2017).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 207554/684/22-9-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 197154/634/15-9-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(βροχοπτώσεις από 9/09/2017), με την οποία αποφασίστηκε:
1. H απευθείας μίσθωση του ΜΕ 38986 ΙΧ ιδιωτικού μηχανήματος έργου, τύπου προωθητήρα D7,
ιδιοκτησίας “ΣΤΕΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Γρανιτσιώτη στην
θέση Μύλος Δ. Καρδαμπίκη έως Αγία Τριάδα για την προστασία υφιστάμενων ιδιοκτησιών.
2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα
προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
1926/2016 (Πρακτ. 50/19-12-2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
3. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
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(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1846
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 207717/733/22-09-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά από
21/09/2017).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 207721/734/22-9-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 207717/733/22-09-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά από
21/09/2017), με την οποία αποφασίστηκε:
1.- Η απευθείας μίσθωση του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΕ-9816 φορτηγού μεταφοράς νερού υδροφόρου οχήματος, ιδιοκτησίας “ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ”, για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε
περιοχή της ΤΚ Εξάρχου του Δήμου Λοκρών από την 21/9/2017.
2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, ο οποίος θα υπογράφεται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1777/2016 πρακτ.
47/28-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΣΓ7ΛΗ-5Ξ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με προφορικές
εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την τροφοδοσία
των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή
παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1847
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο
2015 - 2017” (επιφυλακή, πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας).
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 207740/6919/22-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική
περίοδο 2015 - 2017”, και συγκεκριμένα για επιφυλακή και για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην
Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:
1. ποσού 235,60 € με Φ.Π.Α. 24% στην εταιρεία της ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
2. ποσού 595,20 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1848
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο
2015 - 2017” (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή των ΤΚ Κόμνηνας και Ρεγγινίου του Δήμου
Καμένων Βούρλων).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 207744/6920/22-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.190,40 € με Φ.Π.Α. 24% στην εταιρεία “ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ", για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή των ΤΚ Κόμνηνας και Ρεγγινίου του
Δήμου Καμένων Βούρλων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1849
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο
2015 - 2017” (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή της ΤΚ Καμένων Βούρλων του Δήμου
Καμένων Βούρλων).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 207747/6921/22-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.190,40 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή
της ΤΚ Καμένων Βούρλων του Δήμου Καμένων Βούρλων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1850
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για
την χρονική περίοδο 2015 - 2017” (καθαρισμός του ρέματος παλιοκαραντάση, στην περιοχή Ελλοπίας).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4607/208829/25-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.892,24 € για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για την χρονική
περίοδο 2015 - 2017”, του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ
5660001, και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό του ρέματος παλιοκαραντάση, στην περιοχή Ελλοπίας,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

1

Κατσιπόδης Ιωαννης

2

Φίλης Δημήτριος

ΤΥΠΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ
Εκσκαφέας
ερπυστριοφ
όρος
Όχημα
μεταφοράς
Μηχανημάτ
ων σε
ακτίνα έως
40 χλμ κατ
αποκοπήν
για κάθε
μεταφορά

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΕ 106805

11/9/2017
12/9/2017
13/9/2017

ΕΚΑ 2390 και P
38192

11/9/2017
13/9/2017

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %
1.321,84

570,40

ΣΥΝΟΛΟ :1.892,24

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1851
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: “Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο Αγ. Λουκά Ηλεκτροφωτισμός”, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 206677/4510/21-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: “Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο Αγ. Λουκά Ηλεκτροφωτισμός”, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ,
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής, που θα διενεργήσει τη δημοπρασία, (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν
από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία
διεξαγωγής αυτού, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα
ημερομηνία, ή εφόσον διεξαχθεί δεν κατατεθεί όμως καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1852
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209391/4571/25-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/19-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και
των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 103 & 106 του Ν. 4412/2016,
προσωρινό μειοδότη τον διαγωνιζόμενο Αγγελάτο Ζήση, που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι έκπτωση δεκατέσσερα τοις εκατό (14%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1853
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
υποέργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Λευκαδιτίου από
φερτά υλικά» του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού
200.000,00 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 210398/4171/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. II/21-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου:
«Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Λευκαδιτίου από φερτά υλικά»
του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και
ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 200.000,00 €
με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της
εγκεκριμένης διακήρυξης, τα οποία κατέθεσε ο προσωρινός μειοδότης, ήτοι η εργοληπτική επιχείρηση
“ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ”.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Ε/Ε “ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ”, που
προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 65,85%.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, για δημόσιες συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, η προθεσμία άσκησης είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το
άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις
(στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών).
β) Ολοκλήρωση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται (άρθρα
35 και 36 του Ν. 4129/2013).
γ) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετική
πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1854
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης “Αποκατάσταση παλαιού γεφυριού
επί του Βοιωτικού Κηφισού”, προεκτιμώμενης αμοιβής 36.900,00 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 210632/7070/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση της μελέτης “Αποκατάσταση παλαιού γεφυριού επί του Βοιωτικού Κηφισού”,
προεκτιμώμενης αμοιβής 36.900,00 € με ΦΠΑ, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του
άρθρου 117 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης,
β) τη δαπάνη ύψους 36.900,00 € με Φ.Π.Α. για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος,
γ) τον φάκελο των εργασιών της μελέτης, την προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ να προβεί στη συγκρότηση
της επιτροπής διαγωνισμού (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την
ημερομηνία του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, εάν για οποιοδήποτε λόγο
δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός κατά την ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία
προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1855
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση εξωτερικού
υδραγωγείου Μαλεσίνας”.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 194946/6113/22-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση εξωτερικού
υδραγωγείου Μαλεσίνας”, έως την 31-12-2017, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας “ΒΙΚΟ
Α.Ε.Τ.Ε.” και με υπολογισμό δαπάνης αναθεώρησης έως 30-06-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει την εισήγηση, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα
σοβαρό ζήτημα, που έχει επιπτώσεις στην ύδρευση της περιοχής της Ανατολικής Λοκρίδας. Ανέφερε,
επίσης, ότι για το συγκεκριμένο έργο, που ξεκίνησε το 2013 και βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα εξαιτίας
των αντιδράσεων των ιδιοκτητών της γης στα μέρη που περνάει, είναι αναγκαία η παρέμβαση Δήμου και
Περιφέρειας, προκειμένου να πεισθούν οι κάτοικοι να αντιμετωπισθεί το ζήτημα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1856
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου:
“Προμήθεια άλατος αποχιονισμού έτους 2017”, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 44.640,00 € με ΦΠΑ, β)
των όρων της διακήρυξης και γ) της πίστωσης - πληρωμής της σχετικής δαπάνης.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
191909/4176/25-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: “Προμήθεια άλατος
αποχιονισμού έτους 2017”, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 44.640,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
β) τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο,
γ) την πίστωση και την πληρωμή δαπάνης από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566 του έργου
«Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Βοιωτίας» και του υποέργου: “Προμήθεια άλατος αποχιονισμού”.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1857
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού
δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 206175/4553/25-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 19-9-2017 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού συνοπτικού
διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου
Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προφορών των υποψηφίων προμηθευτών.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία “ΕΙΔΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΟΔΙΚΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, με προσφερόμενη τιμή 46.631,60 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1858
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος για το τμήμα Β΄ του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης & υλικών εκτύπωσης για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θνιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού,
χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους», συνολικού προϋπολογισμού 43.341,32 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
208256/4928/22-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/15-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια
γραφικής ύλης & υλικών εκτύπωσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και
των Δ/νσεων Α/θνιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους»,
συνολικού προϋπολογισμού 43.341,32 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη για το τμήμα Β΄ του διαγωνισμού, ήτοι της εταιρείας
“«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε - ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡ. & ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΑΥΤΟΜΑΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ».
2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό στην εταιρεία “ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡ. & ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΑΥΤΟΜΑΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ” και
εγκρίνει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ
και σαράντα οκτώ λεπτών (24.089,48€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (19.427,00€ άνευ ΦΠΑ
24%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1859
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 8/2017 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου,
γαλακτοκομικών, οπωροκηπευτικών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 134.223,93 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 208465/2535/22-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 8/15-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου,
γαλακτοκομικών, οπωροκηπευτικών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 134.223,93 € με ΦΠΑ, που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη για την Ομάδα (Θ)
ΜΕΛΙ, ήτοι της «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ».
2. Κηρύσσει:
α) έκπτωτο τον προσωρινό μειοδότη «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» για
την Ομάδα (Θ) ΜΕΛΙ, διότι δεν κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
β) «άγονο» το διαγωνισμό για την Ομάδα (Θ) ΜΕΛΙ, διότι και οι άλλοι δύο οικονομικοί φορείς που
κατέθεσαν προσφορά κηρύχθηκαν έκπτωτοι, διότι δεν κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία ότι “έχει επανειλημμένα
εκφράσει την διαφορετική του αντίληψη για τη διαδικασία διανομής της επισιτιστικής βοήθειας, την
ενασχόληση ΜΚΟ και άλλων έξω-υπηρεσιακών σχημάτων, τα κριτήρια ένταξης στον πίνακα των
δικαιούχων αλλά και την απουσία ολοκληρωμένης εικόνας για την συνολική διαδικασία”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1860
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών (μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών) στόλου
οχημάτων και μηχανημάτων έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού
56.000,00 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209581/3483/25-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/11-9-2017 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια ανταλλακτικών (μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών) στόλου οχημάτων και
μηχανημάτων έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού 56.000,00 € με ΦΠΑ,
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών των
υποψηφίων προμηθευτών.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΚΙΤΣΑΣ», η οποία
προσέφερε μέση έκπτωση με ποσοστό ανά ομάδα, ως εξής:
Ομάδα Α: 41,00%
Ομάδα Β: 39,00%
Ομάδα Γ: 41,00%
Ομάδα Δ: 20,00%
Ομάδα Ε: 16,00%
Ομάδα ΣΤ: 20,00%
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1861
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση τρίμηνης παράτασης των αριθμ. 36/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
14/2017) και 37/2016 συμβάσεων μεταξύ της Π.Ε. Ευρυτανίας και του προμηθευτή Σπυρίδωνος Τσιώνη
για την προμήθεια υγρών καυσίμων, έτους 2016-2017, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 11.4 της υπ΄ αριθμ. 1/2016 διακήρυξης (αριθμ πρωτ.
39414/886/24-03-2016) και του άρθρου 4 των εν λόγω συμβάσεων.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209862/2552/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τρίμηνη παράταση:
Α) της υπ΄ αριθμ. 36/2016, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 14/2017 σύμβαση, που έχει
υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) και του
προμηθευτή Σπυρίδωνος Τσιώνη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης 165.000
λίτρων και αμόλυβδης βενζίνης 26.000 λίτρων, ποσού 233.779,32 € με Φ.Π.Α.), για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων των υγρών καυσίμων (λίτρων) και
της αντίστοιχης πίστωσης, που έχει ήδη συμβασιοποιηθεί με την ανωτέρω (36/2106) σύμβαση,
Β) της υπ΄ αριθμ. 37/2016 σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) και του προμηθευτή Σπυρίδωνος Τσιώνη για την
προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) 61.500 λίτρων, ποσού 55.490,00 € με Φ.Π.Α.), για
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων των υγρών
καυσίμων (λίτρων) και της αντίστοιχης πίστωσης, που έχει ήδη συμβασιοποιηθεί με την ανωτέρω
(37/2106) σύμβαση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1862
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (διακόσιοι -200- προσωπικοί
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διακόσιες -200- επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 199.999,60 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 210405/8005/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/25-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (διακόσιοι -200προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διακόσιες -200- επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 199.999,60 € με ΦΠΑ, που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων
προμηθευτών.
2. Κάνει αποδεκτές για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι το “άνοιγμα οικονομικών
προσφορών” τις προσφορές των κάτωθι υποψηφίων:
Α/Α

Προμηθευτής

1

TECHNICOMER Α.Ε.

2

COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE

3

BYTE COMPUTER ΑΕΒΕ

4

HIPAC ΑΕ

οι οποίοι υπέβαλλαν πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, λαμβάνοντας
υπόψη και τις εγγυητικές τους επιστολές.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “θεωρεί απολύτως αναγκαία την
καταγραφή και τεχνική αξιολόγηση όλων των υπολογιστών της περιφέρειας και φυσικά τη δήλωση του
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τρόπου, με τον οποίο αυτοί κατανέμονται σε κάθε υπηρεσία, ενώ η αγορά καινούριου υλικού θα πρέπει
να συνοδεύεται από σαφή αιτιολόγηση και αναφορά που χρειάζεται να τοποθετηθεί”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1863
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου:
“Προμήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - στηθαίων ασφαλείας οδών - υλικών διαγράμμισης
οδοστρωμάτων”, Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 46.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής
διακήρυξης.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
210686/2219/26-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: “Προμήθεια
πινακίδων οδικής ασφάλειας - στηθαίων ασφαλείας οδών - υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων”, για
τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας έτους 2017, από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης και μέχρι την 31/12/2017, προϋπολογισμού 46.000,00 € με ΦΠΑ, και συγκεκριμένα
για την επιλογή αναδόχου με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια:
α) 56,00 μμ μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων,
β) μονόπλευρων χαλύβδινων, ικανότητας συγκράτησης τύπου Ν2 W2 45,00 μμ,
γ) πινακίδων κινδύνου (64 τεμάχια),
δ) πινακίδων ρυθμιστικών (30 τεμάχια), πινακίδων πληροφοριακών 32 μ2,
ε) ανακλαστικών στοιχείων για στηθαία ασφαλείας (90 τεμάχια),
στ) στύλου πινακίδων (τεμάχια 11),
ζ) 10.000 kg λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών,
η) 2.185kg υάλινων σφαιριδίων,
θ) διαλυτικού νίτρου 433 kg,
i) βιδών Ν8Χ110-120mm (τεμάχια 105),
κ) αγκυρίων Μ16Χ140 για στηθαία ασφαλείας,
λ) συστήματος γραμμικής οριοσήμανσης 84Χ15 cm τύπου ΙΙΙ και
2. τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1864
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του
ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια πουλερικών, βόειου και χοιρινού
κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ελιών, πελτέ ντομάτας, καφέ-ζαχαρωδών,
μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών παντοπωλείου, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα
επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους
(ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 214.681,79 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
210680/2217/26-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/25-9-2017 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια πουλερικών, βόειου και χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ,
οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ελιών, πελτέ ντομάτας, καφέ-ζαχαρωδών, μελιού, ελαιολάδου,
γαλακτοκομικών, ειδών παντοπωλείου, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας,
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προϋπολογισμού 214.681,79 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων “Οικονομική
Προσφορά” των υποψηφίων προμηθευτών.
2. Αναδεικνύει μειοδότες για τις παρακάτω ομάδες του εν λόγω διαγωνισμού τις κάτωθι
επιχειρήσεις:


ΟΜΑΔΑ Β (Βόειο κρέας):

«ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.», που ήταν και η μοναδική προσφορά για την ομάδα
αυτή (ποσοστό έκπτωσης 10,00 % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
του είδους της Ομάδας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο
Πιστοποίησης Τιμών) και η οποία κρίνεται επαρκής.


ΟΜΑΔΑ Γ (Χοιρινό κρέας):

«ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.», που ήταν και η μοναδική προσφορά για την ομάδα
αυτή (ποσοστό έκπτωσης 5,00 % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
του είδους της Ομάδας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο
Πιστοποίησης Τιμών) και η οποία κρίνεται επαρκής.


ΟΜΑΔΑ Λ (Παρθένο ελαιόλαδο):

«ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΣΠΟΡΕΛΑΙΩΝ * ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ * ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ * ΕΞΑΓΩΓΕΣ», που ήταν και η μοναδική προσφορά
για την ομάδα αυτή (ποσοστό έκπτωσης 28,15 % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους της Ομάδας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών) και η οποία κρίνεται επαρκής.


ΟΜΑΔΑ Κ (Μέλι):

«ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΡΟΤΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ», του οποίου η προσφορά
κρίνεται επαρκής και οικονομικότερη (3.422,40 € χωρίς Φ.Π.Α.).


ΟΜΑΔΑ Ζ (Ζυμαρικά):

«ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ &
ΣΥΝΑΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET», που ήταν και η μοναδική προσφορά για την ομάδα
αυτή (5.670,00 € χωρίς Φ.Π.Α.) και η οποία κρίνεται επαρκής.
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, που θα
υποβάλλουν οι μειοδότες, μετά από σχετική ειδοποίηση που θα τους αποσταλεί.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία ότι “έχει επανειλημμένα
εκφράσει την διαφορετική του αντίληψη για τη διαδικασία διανομής της επισιτιστικής βοήθειας, την
ενασχόληση ΜΚΟ και άλλων έξω-υπηρεσιακών σχημάτων, τα κριτήρια ένταξης στον πίνακα των
δικαιούχων αλλά και την απουσία ολοκληρωμένης εικόνας για την συνολική διαδικασία”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1865
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου
διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
(courier) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00 € με ΦΠΑ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
209122/7969/25-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. τη δαπάνη – δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 57.000,00 € με ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες
διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η παρούσα δαπάνη υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
Τμήμα- Υπηρεσία

Εκτιμώμενη αξία (με ΦΠΑ)

Τμήμα 1 - Διακίνηση επίσημης αλληλογραφίας
Τμήμα 2 - Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς
Τμήμα 3 - Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων βιολογικού
ή παθολογικού υλικού

20.000,00 ευρώ
35.000,00 ευρώ
2.000,00 ευρώ

θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0823 περί αμοιβών για δαπάνες ταχυδρομικών και θα κατανεμηθεί στα έτη
2017 & 2018, ως εξής:
Τμήμα- Υπηρεσία
Τμήμα 1 - Διακίνηση
επίσημης αλληλογραφίας
Τμήμα 2 - Υπηρεσίες
Ταχυμεταφοράς
Τμήμα 3 - Υπηρεσίες
ταχυμεταφοράς δεμάτων
βιολογικού ή παθολογικού
υλικού

Δαπάνη για το έτος 2017

Δαπάνη για το έτος 2018

10.000,00 ευρώ

10.000,00 ευρώ

5.000,00 ευρώ

35.000,00 ευρώ

-

2.000,00 ευρώ

Συνολικά:
2017: 15.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2018: 42.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2. τη διενέργεια συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις
“Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00 € με ΦΠΑ,
3. τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1866
ΘΕΜΑ 29o: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με θέμα τη δημιουργία ψηφιακής βάσης
γεωγραφικών δεδομένων μεταλλείων - λατομείων.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
205855/7905/22-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Αναθέτει απευθείας την παροχή υπηρεσιών, συνολικού ποσού 17.856,00€ με ΦΠΑ (24%), με
θέμα τη δημιουργία ψηφιακής βάσης γεωγραφικών δεδομένων, όπου θα είναι αποθηκευμένες και θα
απεικονίζονται:
- Οι αιτήσεις ΑΜΕ που είναι καταχωρημένες στο βιβλίο, το οποίο διατηρούν οι Π.Ε. και εκκρεμούν,
- Οι Άδειες Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ) που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα,
- Οι Οριστικές Παραχωρήσεις (Ο.Π.),
- Οι Λατομικές Περιοχές,
- Οι Λατομικοί Χώροι που το ιδιοκτησιακό στους καθεστώς είναι στους Δήμους και σε ιδιωτικούς
χώρους,
- Τα λατομεία μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών,
στην Άννα Παπαναστασίου του Αναστασίου (Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχ/κο), με ΑΦΜ: 130563289,
ΔΟΥ: Λαμίας, Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διάκου 5-Λαμία.
Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “το θέμα αυτό είναι
αυστηρά υπηρεσιακό και δεν μπορεί ούτε πρέπει να δοθεί σε ιδιώτη”.
Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης εξέφρασε αντιρρήσεις για το γεγονός ότι δεν διενεργήθηκε πρόχειρος
διαγωνισμός, δηλώνοντας πως είναι η τελευταία φορά που ψηφίζει απευθείας αναθέσεις, οι οποίες δεν
αιτιολογούνται επαρκώς από την υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1867
ΘΕΜΑ 30o: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για το έργο: “Ένταξη σχολείων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα «THE TIPPING POINT».
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209103/7967/22-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Αναθέτει απευθείας την παροχή υπηρεσιών, ποσού 13.950,00 € με ΦΠΑ, για το έργο: “Ένταξη
σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα «THE TIPPING POINT» στην εταιρεία
“THΕ TIPPING POINT” ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΦΜ: 997082964 ΔΟΥ: Α’
Αθηνών, Ταχ. Δ/νση: Βίκτωρος Ουγκώ 15 - Αθήνα.
Η υλοποίηση του προγράμματος “The Tipping Point” θα πραγματοποιηθεί σε δεκαπέντε (15)
σχολεία της Π.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017/18, με σκοπό την ενημέρωση και
καθοδήγηση των μαθητών σχετικά με τη μετέπειτα πορεία τους σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο
και ειδικότερα:
-1ο Στάδιο: Ενημέρωση & Καταγραφή αναγκών.
- 2ο Στάδιο: Εκπαίδευση.
- 3ο Στάδιο: Συνεδρίες σε τάξη του σχολείου.
- 4ο Στάδιο: Αξιολόγηση και 1-2-1 Συνεδρίες.
Η ανωτέρω εταιρεία θα παράσχει στη Π.Σ.Ε.:
 Λογισμικό, προκειμένου να συνδέσει μαθητές δεκαπέντε (15) σχολείων με ανθρώπους πρότυπα (μέντορες), από πανεπιστήμια, εταιρείες και οργανισμούς, οι οποίοι θα εκπροσωπούν
διαφορετικούς τομείς, επιστήμες και επιλογές επαγγελματικής και ακαδημαϊκής πορείας.
 Εκπαίδευση και εγχειρίδιο για τον/τους διαχειριστή/ές της πλατφόρμας που θα ορίσει το καθένα
από τα 15 σχολεία.
 Συνεχή υποστήριξη από εκπροσώπους του, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των ομαδικών
συνεδριών που θα πραγματοποιούνται στα δεκαπέντε (15) σχολεία.
Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για
απαράδεκτη υποκατάσταση του δημόσιου σχολείου και φυσικά της κρατικής υποχρέωσης για
αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία, που θα συμβάλλει στον ουσιαστικό επαγγελματικό
προσανατολισμό κάθε παιδιού”.
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Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης εξέφρασε αντιρρήσεις για το γεγονός ότι δεν διενεργήθηκε πρόχειρος
διαγωνισμός, δηλώνοντας πως είναι η τελευταία φορά που ψηφίζει απευθείας αναθέσεις, οι οποίες δεν
αιτιολογούνται επαρκώς από την υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1868
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού
διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας,
έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209584/3484/25-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/13-9-2017 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για
τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2017»,
συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες τις παρακάτω επιχειρήσεις:
- «ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ», με ποσοστό ανά ομάδα ως εξής:
Ομάδα Α: 45,00%
Ομάδα ΣΤ: 45,00%
Ομάδα Ζ: 45,00%
- «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΚΙΤΣΑΣ», για την ομάδα Β, με ποσοστό 43,00%.
- «ΛΑΘΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ.», για την ομάδα Η, με ποσοστό 16,00%.
3. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τις ομάδες Γ, Δ και Ε, διότι καμία προσφορά δεν
υποβλήθηκε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1869
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 210042/1641/26.09.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί έγκρισης του από 25-09-2017 πρακτικού
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημοσίου,
μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, των σχολικών ετών 2017-2018,
2018-2019 και 2019-2020, προϋπολογισμού 12.164.713,60 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
δικαιωμάτων προαίρεσης 50 %.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
210202/1642/26-9-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 210042/1641/26.09.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
Α) Η έγκριση:
1. του από 25-09-2017 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών
του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημοσίου, μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας,
των σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, προϋπολογισμού 12.164.713,60 €,
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 50 %, το οποίο επισυνάπτεται με τους
πίνακες 1 και 2 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
2. των αναφερόμενων στον πίνακα 1 προσωρινών μειοδοτών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του ως άνω πρακτικού, που συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της με
αρ. πρωτ. 110683/2513/25-05-2017 (ΑΔΑΜ 17PROC006237341) διακήρυξης του εν θέματι
διαγωνισμού (κατακύρωση).
{ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (Επί του προσωρινού πίνακα Αναδόχων).
Η Επιτροπή εισηγείται το τμήμα 70, δρομολόγιο 813 «ΑΙΔΗΨΟΣ - ΓΙΑΛΤΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ)» να μεταβεί από τον Καππέ Ανάργυρο, που είναι πρώτος σε σειρά
μειοδοσίας, στον Παπαγιαννόπουλο Γεώργιο, που είναι δεύτερος σε σειρά μειοδοσίας. Η
Επιτροπή κρίνει πως το συγκεκριμένο δρομολόγιο, όντας σε μεγάλη απόσταση και σε αντίθετη
κατεύθυνση από τα υπόλοιπα στα οποία είναι πρώτος μειοδότης ο Καππές Ανάργυρος (δηλαδή
τα τμήματα: 75, 76 και 79), δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο με ένα μόνο ταξί, που
δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση όλων.
Ομοίως η επιτροπή εισηγείται το τμήμα 113, δρομολόγιο 242 «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ
- ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» να μεταβεί από τον Παπαρήγα Κωνσταντίνο, που είναι πρώτος
σε σειρά μειοδοσίας, στην Παπαδοπούλου Μαρίνα, που είναι δεύτερη σε σειρά μειοδοσίας. Η
Επιτροπή κρίνει πως το συγκεκριμένο δρομολόγιο, όντας σε μεγαλύτερη απόσταση από τα
υπόλοιπα στα οποία είναι πρώτος μειοδότης ο Παπαρήγας Κωνσταντίνος (δηλαδή τα τμήματα:
147, 114, 117 και 163), δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο με ένα μόνο ταξί, που
δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση όλων.
- Στο δρομολόγιο με κωδικό 32 «ΘΗΒΑ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» οι οικονομικοί φορείς ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
προσέφεραν την ίδια τιμή μονάδας 78,81 €. Μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε από την
αναθέτουσα αρχή παρουσία της επιτροπής του διαγωνισμού και των δύο οικονομικών φορέων
το δρομολόγιο ανατίθεται στον κ.
ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ.
- Στο δρομολόγιο με κωδικό 677, «ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ-ΔΟΚΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)»
οι οικονομικοί φορείς ΤΣΙΑΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
προσέφεραν την ίδια τιμή μονάδας 6,70 €. Μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε από την
αναθέτουσα αρχή παρουσία της επιτροπής του διαγωνισμού και των δύο οικονομικών φορέων
το δρομολόγιο ανατίθεται στον κ. ΤΣΙΑΒΟ ΦΩΤΙΟ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ}.
Β) Η κήρυξη, βάσει του από 25-09-2017 πρακτικού, των κάτωθι οικονομικών φορέων ως
απορριπτέων:
Α/Α

1

2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Όπως έχει δηλώσει στην με αριθμ. πρωτ. 179907/4243/14-8-2017
προδικαστική προσφυγή του, τα δρομολόγια ‘’ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΡΟΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ’’ και ‘’ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΝΗΘΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)’’.
Έχει υποβάλλει οικονομική προσφορά για τα ανωτέρω δρομολόγια στο ειδικό
έντυπο της διακήρυξης (υπόδειγμα), ενώ στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
έχει υποβάλλει προσφορά για διαφορετικά δρομολόγια, τα «ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ
- ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» και «ΣΤΕΝΗ - ΕΡΙΑ
ΚΑΘΕΝΩΝ - ΒΑΤΩΝΤΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ». Τα δρομολόγια αυτά
έχουν καταχωρηθεί από τον ίδιο στο ΕΣΗΔΗΣ και έχει καταταγεί πρώτος
μειοδότης και στα δύο. Τα δρομολόγια αυτά δεν τα επιθυμεί, αλλά ούτε και η
εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει επαρκεί, για την εκτέλεση τους και
ζητάει την αλλαγή τους σύμφωνα μ’ αυτά που έχει δηλώσει στην προδικαστική
προσφυγή του. Ο διαγωνισμός όμως είναι ηλεκτρονικός μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αλλαγής καταχωρήσεων σε αυτόν.
ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗΣ Δεν έχει υποβάλει ηλεκτρονικά εγγυητική επιστολή στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
αλλά μόνο σε φυσική μορφή.
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3

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν έχει υποβάλει ηλεκτρονικά εγγυητική επιστολή στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ,
αλλά μόνο σε φυσική μορφή.

Γ) Η κήρυξη των δρομολογίων του πίνακα 2, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ως άνω
πρακτικού, ως άγονων και η εκ νέου προκήρυξη αυτών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, βάσει
των διατάξεων της παρ. 2 β) του αρ. 63 του Ν. 4415/2016.
Δ) Η κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων
στους προαναφερόμενους (σημείο 2 της παρούσας εισήγησης) προσωρινούς μειοδότες, βάσει των
διατάξεων του αρ. 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’114/04-08-2017).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1870
ΘΕΜΑ 33o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1686/11-9-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί
παράτασης της εκτέλεσης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2017 για τη μεταφορά μαθητών,
σχολικού έτους 2017-2018, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
208889/4938/25-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1686/11-9-2017 απόφασή της περί παράτασης της εκτέλεσης των
συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2017 για τη μεταφορά μαθητών, σχολικού έτους 2017-2018,
Π.Ε. Εύβοιας:
1. κατά το σημείο α. 3), ως προς το συνολικό ημερήσιο κόστος άνευ ΦΠΑ και δικαιωμάτων
προαίρεσης, από το εσφαλμένο ποσό 2.234,16 € στο ορθό 2.210,50 €.
2. κατά το σημείο γ), ως προς τα ποσά, από το εσφαλμένο:
“Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 310.947,75€ άνευ ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης,
για την παράταση των ανωτέρω αναφερομένων συμβάσεων. Η εν λόγω δαπάνη προκύπτει ως εξής: Το
συνολικό ημερήσιο κόστος των ανωτέρω παρατεινόμενων συμβάσεων, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και δικαιωμάτων προαίρεσης είναι 4.145,97 € επί 75 ημέρες, που είναι η διάρκεια παράτασης έως
31/12/2017, ισούται με την προς έγκριση συνολική δαπάνη των παρατάσεων έως 31/12/2017, ήτοι το
ποσό των 310.947,75€”.
Στο ορθό:
“Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 309.173,25 άνευ ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης, για
την παράταση των ανωτέρω αναφερομένων συμβάσεων. Η εν λόγω δαπάνη προκύπτει ως εξής: Το
συνολικό ημερήσιο κόστος των ανωτέρω παρατεινόμενων συμβάσεων, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και δικαιωμάτων προαίρεσης είναι 4.122,31 € επί 75 ημέρες, που είναι η διάρκεια παράτασης έως
31/12/2017, ισούται με τη προς έγκριση συνολική δαπάνη των παρατάσεων έως 31/12/2017, ήτοι το
ποσό των 309.173,25 €.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1871
ΘΕΜΑ 34o: Τροποποιήσεις - καταργήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 206512/7919/21-9-2017,
β) 208514/7956/25-9-2017 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. και γ)
την αριθμ. 8015/25-9-2017 σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που περιήλθε στην
Επιτροπή με το υπ΄αριθμ. 213163/8057/29-9-2017 έγγραφο της ίδιας διεύθυνσης, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 8015/25-09-2017 (ΑΔΑ: 7Φ4Λ7ΛΗ-ΛΔ8) απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης τροποποιήσεων – καταργήσεων - συγχωνεύσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε:
Ι). Η έγκριση των παρακάτω τροποποιήσεων – καταργήσεων – συγχωνεύσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2017-18, ως εξής:
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
(3η κατάσταση- 19-09-2017)
Α. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ:

ΤΜΗΜΑ 20: Στη τροποποίηση του τμήματος 20, που περιλαμβάνεται στη 2η κατάσταση καταργήσεων τροποποιήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το
σχολικό έτος 2017-2018, που στάλθηκε στη Δ/νση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Στ.Ε
με το αριθ. Δ.Α/Φ.Γ./ 4079/12-09-2017 έγγραφό μας, στο τέταρτο στίχο της 2ης σελίδας αναγράφεται το
εσφαλμένο Λύκειο Σπερχειάδας, αντί του ορθού Λύκειο Μακρακώμης, καθώς επίσης και στον έβδομο
στίχο αναγράφεται το εσφαλμένο Λύκειο Σπερχειάδας αντί του ορθού Λύκειο Μακρακώμης και το
εσφαλμένο Παλαιοβράχα αντί του ορθού 24ο ΧΛΜ Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου.
Β. ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ:
Β. ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ:

ΤΜΗΜΑ 101: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 101 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Πλάτανο Σπύρο), με αφετηρία
το Καλλίδρομο και προορισμό τη Κόμνηνα (ανταπόκριση με λεωφορείο για Γυμνάσιο Μώλου)
(μεταφερόμενος μαθητής 1) καταργείται και συγχωνεύεται με το δρομολόγιο του τμήματος 100 (διπλό
δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Πλάτανο Σπύρο), με αφετηρία το Καλλίδρομο και
προορισμό το Ρεγγίνι (ανταπόκριση με λεωφορείο για Γυμνάσιο & Λύκειο Καμένων Βούρλων)
(μεταφερόμενοι μαθητές 2), δεδομένου ότι οι μαθητές μπορούν να μεταφερθούν με ένα δρομολόγιο.
Από την παραπάνω κατάργηση - συγχώνευση προκαλείται τροποποίηση του δρομολογίου με Α/Α
τμήματος 100 σε Καλλίδρομο με προορισμό το Ρεγγίνι (ανταπόκριση με λεωφορείο για Γυμνάσιο &
Λύκειο Καμένων Βούρλων) και τη Κόμνηνα (ανταπόκριση με λεωφορείο για Γυμνάσιο Μώλου)
(μεταφερόμενοι μαθητές 3).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου με Α/Α τμήματος 100.
Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Χ Ω Ρ Ι Σ Α Λ Λ Α Γ Η ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

1. ΤΜΗΜΑ 19: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 19 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Δημητρόπουλο Κωνσταντίνο), με
αφετηρία τη Μερκάδα και προορισμό το Νηπιαγωγείο & το Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου
τροποποιείται σε Μερκάδα και προορισμό το Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου (μεταφερόμενος μαθητής 1)
- (κατάργηση Νηπιαγωγείο Αγ. Γεωργίου), δεδομένου ότι τη τρέχουσα σχολική χρονιά δεν φοιτά
μαθητής από τη Μερκάδα για το Νηπιαγωγείο Αγ. Γεωργίου (σχετ. το αριθ. 43/01-09-2017 έγγραφο του
Νηπιαγωγείου Αγ. Γεωργίου).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
2. ΤΜΗΜΑ 29: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 29 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Στεργιόπουλο Κωνσταντίνο), με
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αφετηρία τη Μακρακώμη - Λιανοκλάδι και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας και το Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Παγκράτι) τροποποιείται σε Μακρακώμη - Λιανοκλάδι και προορισμό
το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας και το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο
Λαμίας (Παγκράτι) (μεταφερόμενοι μαθητές 4) - (προσθήκη Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας), προκειμένου να
μεταφερθεί ένας μαθητής από τη Μάκρη στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας (σχετ. το αριθ. 207/21-06-2017
έγγραφο του Ειδικού Νηπιαγωγείου).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
3. ΤΜΗΜΑ 30: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 30 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Προβόπουλο Παναγιώτη), με
αφετηρία τη Μερκάδα - Μεγάλη Κάψη και προορισμό τον Αγ. Γεώργιο (ανταπόκριση με λεωφορείο για
Λύκειο Μακρακώμης (μεταφερόμενοι μαθητές 2) τροποποιείται σε Μεγάλη Κάψη - Νεοχωράκι και
προορισμό τον Αγ. Γεώργιο (ανταπόκριση με λεωφορείο για Λύκειο Μακρακώμης & Νηπιαγωγείο Αγ.
Γεωργίου (μεταφερόμενοι μαθητές 2) (κατάργηση Μερκάδα), προκειμένου να μεταφερθεί ένας μαθητής
από Νεοχωράκι που φοιτά στο Νηπιαγωγείο Αγ. Γεωργίου (σχετ. το αριθ. 43/01-09-2017 έγγραφο του
Νηπιαγωγείου Αγ. Γεωργίου) και δεδομένου ότι ο μαθητής από Μερκάδα δεν θα φοιτήσει την τρέχουσα
σχολική χρονιά (2017-2018) στο Λύκειο Μακρακώμης (σχετ. το αριθ. 448/06-09-2017 έγγραφο του
Λυκείου Μακρακώμης).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
4. ΤΜΗΜΑ 39: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 39 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Πολίτη Γεώργιο), με αφετηρία το
Λυχνό και προορισμό το Δημοτικό Σχολείο Λουτρών Υπάτης και το Γυμνάσιο Υπάτης (μεταφερόμενοι
μαθητές 3) τροποποιείται σε Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Σχολείο Λουτρών Υπάτης και Γυμνάσιο Υπάτης και
προορισμό το Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Σχολείο Λουτρών Υπάτης & Γυμνάσιο Υπάτης (μεταφερόμενοι
μαθητές 4) - (προσθήκη Νηπιαγωγείο Λουτρών Υπάτης), προκειμένου να μεταφερθεί ένας επιπλέον
μαθητής από το Λυχνό στο Νηπιαγωγείο Λουτρών Υπάτης (σχετ. το αριθ. 52/05-09-2017 έγγραφο του
Νηπιαγωγείου Λουτρών Υπάτης).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
5. ΤΜΗΜΑ 41: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 41 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Μόσχο Γεώργιο), με αφετηρία το
Κόμμα και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (Παγκράτι) τροποποιείται σε Κόμμα και
προορισμό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας και το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Παγκράτι)
(μεταφερόμενοι μαθητές 3) - (προσθήκη Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας), προκειμένου να
μεταφερθεί ένας επιπλέον μαθητής από το Κόμμα στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (σχετ. το
αριθ. 238/11-09-2017 έγγραφο του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λαμίας).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
6. ΤΜΗΜΑ 48: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 48 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Μιχαήλ Αναστάσιο), με αφετηρία
το Κουμαρίτσι – Δύο Βουνά και προορισμό το Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Μοσχοχωρίου τροποποιείται
σε Κουμαρίτσι –Δύο Βουνά και προορισμό το Νηπιαγωγείο Γοργοποτάμου & το Γυμνάσιο –Λυκειακές
Τάξεις Μοσχοχωρίου (προσθήκη Νηπιαγωγείο Γοργοποτάμου), προκειμένου να μεταφερθεί μια
μαθήτρια από τα Δύο Βουνά στο Νηπιαγωγείο Γοργοποτάμου (σχετ. το αριθ. 28/05-09-2017 έγγραφο
του Νηπιαγωγείου Γοργοποτάμου).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
7. ΤΜΗΜΑ 50: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 50 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Μαγκλάρα Δημήτριο) με
αφετηρία το Καλαμάκι και προορισμό τη Διασταύρωση Δίβρης (ανταπόκριση με λεωφορείο για 19ο
Δημοτικό Σχολείο Λαμίας) τροποποιείται σε Καλαμάκι και προορισμό τη Διασταύρωση Δίβρης
(ανταπόκριση με λεωφορείο για 1ο Γυμνάσιο Λαμίας) (μεταφερόμενος μαθητής 1) (κατάργηση 19ο
Δημοτικό Σχολείο Λαμίας προσθήκη 1ο Γυμνάσιο Λαμίας) (σχετ. το αριθ.209/07-09-2017 έγγραφο του
1ου Γυμνασίου Λαμίας).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
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8. ΤΜΗΜΑ 63: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 63 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Καστάνη Γεώργιο), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 7778/14-09-2017 {ΑΔΑ: 6Σ1Η7ΛΗ-Ε99} απόφαση του Περιφερειάρχη
Π.Στ.Ε., με αφετηρία τη Γαύριανη – Κυπαρισσώνα και προορισμό το Δημοτικό Σχολείο –Γυμνάσιο –
Λύκειο Πελασγίας τροποποιείται εκ νέου, σε Γαύριανη - Κυπαρισσώνας και προορισμό το Νηπιαγωγείο
Δημοτικό Σχολείο –Γυμνάσιο – Λύκειο Πελασγίας (προσθήκη Νηπιαγωγείο Πελασγίας), προκειμένου να
μεταφερθεί ένας επιπλέον μαθητής από το Κυπαρισσώνα στο Νηπιαγωγείο Πελασγίας (σχετ. το αριθ.
81/06-09-2017 έγγραφο του Νηπιαγωγείο Πελασγίας).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
9. ΤΜΗΜΑ 64: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 64 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Κατσαμπέκη Ανάργυρο), με
αφετηρία τη Παραλία Πελασγίας και προορισμό το Δημοτικό Σχολείο Πελασγίας τροποποιείται σε
Παραλία Πελασγίας και προορισμό το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Πελασγίας (προσθήκη Γυμνάσιο
Πελασγίας), προκειμένου να μεταφερθούν δύο μαθητές από τη Παραλία Πελασγίας στο Γυμνάσιο
Πελασγίας (σχετ. το αριθ. Φ.27/166/07-09-2017 έγγραφο του Γυμνασίου Πελασγίας).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
Δ. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΝ 30-06-2017 (αρ. 108 του ν. 4485/2017 – ΦΕΚ 114 Α΄)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω άρθρου παρατείνονται, το αργότερο μέχρι την
31-12-2017, οι παρακάτω συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ την 30-06-2017:
1} Η με ΑΔΑ: 7Σ2Κ7ΛΗ-ΡΛΩ (ΑΔΑΜ: 16SYMV005194935 2016-10-06) σύμβαση του κ.
Καμήτσου Νικόλαου για το δρομολόγιο ΝΕΟ 18, ημερήσιου κόστους 54,23 €, με αφετηρία το
Νηπιαγωγείο Ομβριακής (ολοήμερο τμήμα) και το Δημοτικό Σχολείο Ομβριακής (ολοήμερο τμήμα) και
προορισμό την Άνω Αγόριανη - Μακρυρράχη - Περιβόλι - Ξυνιάδα, προκειμένου να μεταφερθούν οκτώ
μαθητές που θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο τμήμα των σχολείων (σχετ. το αριθ. 67/01-09-2017
έγγραφο του Νηπιαγωγείου Ομβριακής και το αριθ. 89/11-09-2017 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου
Ομβριακής).
2} Η με ΑΔΑ: 73ΝΝ7ΛΗ-Δ0Ο (ΑΔΑΜ: 16SYMV004639770 2016-06-23) σύμβαση του κ.
Παπαχουλιάρα Κωνσταντίνου για το δρομολόγιο 57, με αφετηρία το 2ο Νηπιαγωγείο Στυλίδας
(ολοήμερο τμήμα) και προορισμό την Αγία Μαρίνα, με ημερήσιο κόστος 9,27 €, λόγω κατάργησης του
προορισμού Αυλάκι, προκειμένου να μεταφερθούν τέσσερις μαθητές από το 2ο Νηπιαγωγείο Στυλίδας
(ολοήμερο τμήμα) στην Αγ. Μαρίνα (σχετ. το αριθ. 76 /01-09-2017 έγγραφο του 2ου Νηπιαγωγείου
Στυλίδας).
ΙΙ). Η έγκριση των παρακάτω τροποποιήσεων – καταργήσεων – συγχωνεύσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2017-18, ως εξής:
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
(4η κατάσταση- 22-09-2017)
Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Μ Ε
ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΑΛΛΑΓΗ

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 10.4 (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - Β΄): Το
δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 10.4 (διπλό
δρομολόγιο με μεγάλο λεωφορείο και προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.), με αφετηρία τον Άγιο Κωνσταντίνο - Λογγό - Λιβανάτες - Αρκίτσα και προορισμό το Γυμνάσιο
Λιβανατών και το ΕΠΑΛ Αταλάντης τροποποιείται σε Καμένα Βούρλα - Άγιο Κωνσταντίνο - Λογγό Λιβανάτες - Αρκίτσα και προορισμό το Γυμνάσιο Λιβανατών και το ΕΠΑΛ Αταλάντης (προσθήκη Καμένα
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Βούρλα), προκειμένου να μεταφερθεί 1 επιπλέον μαθήτρια από τα Καμένα Βούρλα στο ΕΠΑΛ
Αταλάντης (σχετ. το αριθ Φ.27/254/06-09-2017 έγγραφο του ΕΠΑΛ Αταλάντης).
Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου λόγω
εκτέλεσης 18,4 επιπλέον χιλιομέτρων (από 74 χλμ σε 92,40 χλμ).
Νέα τιμή - ημερήσιο κόστος του δρομολογίου 10.4 : 194,35 € ήτοι:
(161,96 € το αρχικό κόστος του δρομολογίου + 32,39 € προαίρεση 20%)
Νέα τιμή - ημερήσιο κόστος της σύμβασης : 615,38 € ήτοι:
(582,99 € η αρχική σύμβαση + 32,39 η προβλεπόμενη προαίρεση σε ποσοστό 20% για το δρομολόγιο
10.4 της σύμβασης).
B. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΝ 30-06-2017 (αρ. 108 του ν. 4485/2017 – ΦΕΚ
114 Α΄)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω άρθρου παρατείνεται, το αργότερο μέχρι την
31-12-2017, η παρακάτω σύμβαση μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ την 30-06-2017:
Η με ΑΔΑΜ:15SYMV003167393 2015-10-14) σύμβαση του κ. Φορτάτου Αντωνίου για το
δρομολόγιο του τμήματος 60, ημερήσιου κόστους 17,24 €, με αφετηρία το Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας
(ολοήμερο τμήμα) και προορισμό τη Δρυμαία.
Επιπλέον τροποποιείται το παραπάνω δρομολόγιο, χωρίς μεταβολή του ημερήσιου κόστους της
σύμβασης, σε Νηπιαγωγείο Αμφίκλειας (ολοήμερο τμήμα) – Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας (ολοήμερο
τμήμα) και προορισμό τη Δρυμαία και το Παλαιοχώρι (προσθήκη: Νηπιαγωγείο Αμφίκλειας-ολοήμερο
τμήμα & Παλαιοχώρι), προκειμένου να μεταφερθούν συνολικά τέσσερις (4) μαθητές που
παρακολουθούν τα ολοήμερα τμήματα των σχολείων.
(σχετ. το αριθ. 50/06-09-2017 έγγραφο του Νηπιαγωγείου Αμφίκλειας και το αριθ. 149/07-09-2017
έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας).
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1872
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 35o: Δωρεάν παραχώρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών για τις ανάγκες του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 205829/7904/22-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Παραχωρεί δωρεάν πέντε (5) ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οθόνες για τις ανάγκες του
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Φθιώτιδας, [σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Δ. 148/2010 ΦΕΚ Α΄241/2010)], οι οποίοι έχουν
προέλθει από την αντικατάσταση των υπολογιστών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με νέους. Οι εν
λόγω υπολογιστές, παρόλο που δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας, υπερκαλύπτουν τις απαιτούμενες
ανάγκες.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε οι παραχωρήσεις εφεξής να
γίνονται πιο οργανωμένα, μετά από τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των αιτημάτων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1873
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ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό και
τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2017, για δαπάνες
προμηθειών, συντηρήσεων, παροχής υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κλπ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209248/2550/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη σχετική δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης για προμήθειες, συντηρήσεις,
επισκευές, παροχή υπηρεσιών, αποζημιώσεις και συνδιοργανώσεις, που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό έτος 2017 στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

Α/
Α

1

2

3

Αιτιολογία

Κ.Α.Ε.

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια 300 τεμαχίων
λευκών ποδιών μίας
χρήσεως (120cm) για
κρεοσκοπικούς
ελέγχους σε σφαγεία,
νεκροψίες-νεκροτομές,
δειγματοληψίες
παθολογικού υλικού,
κλπ. των κτηνιάτρων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

03.073
.1214.
01

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
χειμερινών ειδών
υπόδησης για
03.073
δεκατέσσερις (14)
υπαλλήλους του
.1423.
τμήματος μηχανολογικού
01
εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας, για την
προστασία τους κατά την
ώρα της εργασίας τους.
17REQ001968227
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια χειμερινών
ειδών ένδυσης για
03.073
δεκατέσσερις (14)
υπαλλήλους του
.1421.
τμήματος μηχανολογικού
01
εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας, για την
προστασία τους κατά την
ώρα της εργασίας τους.

Περιγραφή Κ.Α.Ε

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
Δεσμευθέν
εγκεκριμένου
ποσό πριν
προϋπολογισμο
την
ύ με της
παρούσα
αναμορφώσεις
εισήγηση
έτους 2017

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο
για
δέσμευση

Προμήθεια
Κτηνιατρικού

300,00

5.500,00

3.472,28

1.727,72

2.597,80

5.200,00

2.599,99

2,21

5.600,00

11.000,00

5.400,00

0,00

υλικού

Προμήθεια
ειδών
υπόδησης

Προμήθεια
ιματισμού,
υφασμάτων και
συναφών υλικών
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4

5

17REQ001968134
Η δαπάνη αφορά την
εργασία επισκευής δύο
ισοπεδωτών του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας και
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο
‘’Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και
λειτουργίας μηχ.
Εξοπλισμού και
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας και
σε εργασίες που
εκτελούνται με ίδια μέσα
για την Π.Ε.Ευρυτανίας
03.071
(Περίοδος 2017-2019)’’
και στο νέο υποέργο με
.9459.
τίτλο ‘’ Επισκευή μη
01
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας έτους
2017’’
17REQ001979163
Η δαπάνη αφορά την
εργασία επισκευής δύο
εκχιονιστικών
μηχανημάτων, τριών
φορτηγών, ενός
ισοπεδωτή και δύο
φορτωτών-εκσκαφέων
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας και
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο
‘’Δαπάνες επισκευής,
03.071
συντήρησης και
λειτουργίας μηχ.
.9459.
Εξοπλισμού και
01
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας και
σε εργασίες που
εκτελούνται με ίδια μέσα
για την Π.Ε.Ευρυτανίας
(Περίοδος 2017-2019)’’
και στο νέο υποέργο με
τίτλο ‘’ Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας έτους
2017’’

Διάφορα
Έργα

Διάφορα
Έργα

3.193,00

366.733,38

238.644,2

124.896,16

2

7.874,00

366.733,38

241.837,2
2

117.022,16
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6

7

8

17REQ001984597
Η δαπάνη αφορά την
εργασία επισκευής δύο
φορτηγών του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας και
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο
‘’Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και
λειτουργίας μηχ.
Εξοπλισμού και
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας και
σε εργασίες που
εκτελούνται με ίδια μέσα
για την Π.Ε.Ευρυτανίας
03.071
(Περίοδος 2017-2019)’’
.9459.
και στο νέο υποέργο με
τίτλο ‘’Επισκευή μη
01
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας έτους
2017’’
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ειδικών
χωρισμάτων για τη
03.073
συντήρηση και την
επισκευή αίθουσας του
.1311.
Κέντρου
01
Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ)
Ευρυτανίας.

Διάφορα
Έργα

249.711,2
737,80

366.733,38

2

1.020,00

7.000,00

5.182,00

798,00

622,00

10.200,00

5.300,00

4.278,00

116.284,36

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων
Αμοιβές για

Η δαπάνη αφορά αμοιβή
συντήρηση &
για εργασίες επισκευής
03.073
και συντήρησης αίθουσας
επισκευή κτιρίων
του Κέντρου
.0851.
Διαφοροδιάγνωσης,
γενικά και λοιπών
01
Διάγνωσης και
μόνιμων
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ)
Ευρυτανίας.
εγκαταστάσεων

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1874
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 210051/2557/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και τον έλεγχο ότι πληρούν τα κριτήρια
επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):
A/A

1

2

3

4

Δαπάνη
Προμήθεια
κτηνιατρικού υλικού για
την μεταφορά
δειγμάτων αίματος,
παθολογικού υλικού,
τροφίμων κλπ
(ισοθερμικά κουτιά Νο
2, 35χ25χ16 cm τεμ
108 και Νο 12,
50χ37χ23cm τεμ 36)
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Ευρυτανίας.
Προμήθεια
κτηνιατρικού υλικού γι α
την ανάγκη διενέργειας
ενδοδερμικού
φυματινισμού των
βοοειδών και μέτρηση
πάχους του δέρματος
πρίν και μετά τον
φυματινισμό (σύριγγα
1,βελόνες 20,
παχύμετρο 1) για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της ΠΕ
Ευρυτανίας.
Προμήθεια αναγνώστη
για microchip F1, για
διαπίστωση ύπαρξης
microchip σε σκύλους
και βελόνες
φυματινισμού mclintock
τεμ 10 5/32’ για
διενέργεια
φυματινισμού στα
βοοειδή για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της ΠΕ
Ευρυτανίας.
Προμήθεια
κτηνιατρικού υλικού
(φιαλίδια τεμ 2000 και
βελόνες αιμοληψίας τεμ
2000), για την
εφαρμογή των
προγρ.βρουκέλλωσης

Προμηθευτής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ –
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ο.Τ. 39Α, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54633
ΤΗΛ: 2310723012
Α.Φ.Μ:094518937 ΦΑΕ:
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ –
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ο.Τ. 39Α, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54633
ΤΗΛ: 2310723012
Α.Φ.Μ:094518937 ΦΑΕ:
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ –
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ο.Τ. 39Α, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54633
ΤΗΛ: 2310723012
Α.Φ.Μ:094518937 ΦΑΕ:
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ –
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ο.Τ. 39Α, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54633
ΤΗΛ: 2310723012

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
12/3-4-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 567
ΑΔΑΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
10/21-3-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 469
ΑΔΑ 7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
18/22-5-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 880
ΑΔΑ Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
26/17-7-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 1325
ΑΔΑ ΨΠΞΦ7ΛΗ-24Σ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:
1214

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:
1214

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
3181/07-04-2017
Α/Α 1663
ΑΔΑ6ΙΘΙ7ΛΗ-ΣΛ7

Αρ. Δέσμευσης
2778/23-03-2017
Α/Α 1481
ΑΔΑ6ΞΒΜ7ΛΗ-Ν5Α

Ε.Φ.:
073

Αρ. Δέσμευσης
4736/24-05-2017
Α/Α 2046

ΚΑΕ:
1214

ΑΔΑ75Λ37ΛΗ-5ΩΠ

Ε.Φ.:
073

Αρ. Δέσμευσης
161745/1715/19-7-201
7
Α/Α 2570

ΚΑΕ:
1214

Ποσό
(ΜΕ
ΦΠΑ)

562,46
ΕΥΡΩ

646,54
ΕΥΡΩ

244,28
ΕΥΡΩ

669,60
ΕΥΡΩ

ΑΔΑΩΦ9Σ7ΛΗ-Σ9Ξ
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και ενζωοτικής
λεύκωσης για την
πραγματοποίηση
αιμοληψιών της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της ΠΕ
Ευρυτανίας.

Α.Φ.Μ:094518937 ΦΑΕ:
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1875
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209883/4958/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή
υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2017 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως
κατωτέρω:

Α/Α

1

2

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

επισκευή και
συντήρηση των
Μηχ/των Έργου: ΜΕ
092348
(ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ) &
ΜΕ 111638
(ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ) και
του ΚΗΗ 6117
οχήματος
(ΕΚΧΙΟΝ/ΚΟ –
ΧΟΡΤ/ΠΤΙΚΟ) για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.Εύβοιας
προμήθεια
φαρμακευτικού
υλικού για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού της
Π.Ε.Εύβοιας
προμήθεια
ανταλλακτικών για τα
μηχανήματα έργου,
ΜΕ 121124
(ΦΟΡΤΩΤΗΣ) και
ΜΕ 123055
(ΦΟΡΤΩΤΗΣ) της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων (Τμήμα
Μηχ/κού
Εξοπλισμού), της
Π.Ε.Εύβοιας
17REQ001991495

ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

768,80

13.517,16

11.857,00

891,36

300,00

20.000,00

0,00

19.700,00

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων
02.02.073.0861.
01

02.02.073.1211.
01

Προμήθεια
υγειονομικού
υλικού

Προμήθεια ειδών
συντήρησης
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
02.02.073.1321.
01

2.089,30
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4

προμήθεια
ανταλλακτικών για τo
μηχάνημα έργου ΜΕ
092348
(ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ)
και για το όχημα ΚΗΗ
02.02.073.1321.
6117 (ΕΚΧΙΟΝ/ΚΟ –
01
ΧΟΡΤ/ΠΤΙΚΟ) της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων (Τμήμα
Μηχ/κού
Εξοπλισμού), της
Π.Ε.Εύβοιας
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Προμήθεια ειδών
συντήρησης
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
796,00

11.955,84

6.883,40

2.187,14

3.954,10

45.473,00

18.740,40

22.778,50

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1876
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209974/4962/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού 2.240,00 €, σε
βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας, με υπόλογο την Μαριάννα Λιάσκου, υπάλληλο της Π.Ε.
Εύβοιας, για τη συμμετοχή της στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή
τουριστική έκθεση WORLDTRAVELMARKET (WTM) 2017” (6-8 Νοεμβρίου 2017), στο Λονδίνο (Μ.
Βρετανία) και στη 33η Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA 2017” (10-12 Νοεμβρίου 2017), στη
Θεσσαλονίκη. Ημερομηνία αναχώρησης στις 5/11/2017 και επιστροφής στις 13/11/2017.
Η εν λόγω δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης και θα
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0719.01 του Ε.Φ073 (Αποζημίωση εισιτηρίων / χιλιομετρική αποζ. κλπ) για ποσό 800
€, τον Κ.Α.Ε. 0721.01 του Ε.Φ.073 (Ημερήσια Αποζημίωση) για ποσό 480 € και τον Κ.Α.Ε. 0722.01 του
Ε.Φ.073 (Έξοδα διανυκτέρευσης) για ποσό 960 €.
Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 31-12-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1877
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
209564/4952/25-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών, που αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του
παρόντος, στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι σύμφωνα με το άρθρο 118
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» και μετά τον έλεγχο ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1878
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 210017/4645/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2017 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

02.05.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

724,16

6.851,76

2.053,44

4.798,32

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

530.72

80.089,96

57.410,68

22.679,28

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Κ.Α.Ε.

Αμοιβή για εκτέλεση
εργασιών μεταφοράς
και τοποθέτησης
ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης στο 4
όροφο, καθώς και
επισκευής
βραχυκυκλωμένου
δικτύου φωτισμού στο
Διοικητήριο σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
186 παρ.ΙΙΒ

Αμοιβή στο δικηγόρο
που θα οριστεί σχετικά με
την υπόθεση της Σ
ΧΑΝΙΩΤΗΣ- Μ.ΠΕΛΕΚΗ
O.E, στη δικάσιμο της
12-10-17 σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1.254,88

86.941,36

59.464,12

27.477,24

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1879
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
210130/4646/26-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της παρακάτω δαπάνης στον προμηθευτή, ο οποίος
αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και τον έλεγχο ότι πληροί τα κριτήρια
επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):
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Αρ.
Πρωτ.
A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

Κάλυψη
δαπάνης για
επισκευή και
ανταλλακτικά
γεννήτριας
και
συστήματος
UPS ROOM

ΑΦΟΙ Λ. ΤΟΛΙΑ
ΑΦΜ: 099910740,
ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Εισήγ
ησης
Υπηρε
σίας
94-444
1/10-117

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικ
ής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.
Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

114/23-1-17
ΑΔΑ
7ΗΘΚΛΗ-ΙΓ
Ο

ΕΦ.
Ο73.
ΚΑΕ
1311,
869

Αρ δέσμευσης
837/26-1-2017 ,83
8/26-1-17(ΑΔΑ:
65ΣΗ7ΛΗ-ΙΣ9,ΨΒ
ΤΞ7ΛΗ-Ω99

4.637,60

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1880
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209908/2208/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
A. την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1

δαπάνη για την
πληρωμή
λογαριασμών ΔΕΗ

02.04.073.0832.01

Ηλεκτρική ενέργεια

2.158,22

Β. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις και
παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2017 από τον ειδικό
Φορέα 073, ως κατωτέρω:

Α/Α

1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

δαπάνη για την
πληρωμή
λογαριασμών OTE

Κ.Α.Ε.

02.04.073.0824.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

Υποχρεώσεις από
παροχή
τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών (τέλη,
μισθώματα και
δαπάνες
εγκαταστάσεων)

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

2.057,16

18.057,16

16.000,00

0,00
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2.

δαπάνη για την
πληρωμή
λογαριασμών ΔΕΗ

02.04.073.0832.01

Ηλεκτρική ενέργεια

5,266,34

35.266,34

30.000,00

0,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1881
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 166111/1618/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης, την πληρωμή δαπάνης και την έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής ποσού 600,00 €, σε βάρος του Ε.Φ 04.073, ΚΑΕ 0899.01, στο όνομα του
υπολόγου κ. Ηλία Κολοβού, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με Α.Φ.Μ. 073612605, για την πληρωμή συμμετοχής της Π.Ε. Φωκίδας στη δαπάνη
για μείωση της ισχύος της παροχής 4848500027-019 στο Διοικητήριο της Π.Ε. Φωκίδας από μέση τάση
σε χαμηλή.
Ημερομηνία λήξεως του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η
30-11-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1882
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
210683/2218/26-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους προμηθευτές, οι
οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση υποβολής
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και τον έλεγχο ότι
πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147):

Δαπάνη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΗΣ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Προμηθευτής
ΧΑΨΟΥΛΑ-ΔΡΙΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΤΑΛΛΟΥ 12
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.:2265029929
ΑΦΜ:0443247114
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
34/18-9 -2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 1771
ΑΔΑ:
7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ε.Φ.: 073

Αρ. Δέσμευσης
2886/20-9 -2017
Α/Α 2969

ΚΑΕ:1711

ΑΔΑ:
7ΝΗΥ7ΛΗ-95Ν

Ποσό
(ΜΕ ΦΠΑ)

620,00
ΕΥΡΩ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ WC
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΔΥΟ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
΄΄ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ΄΄
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-Λ.ΣΑΛΩΝΩΝ
15 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265028706
ΑΦΜ:034753189
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΗΛΙΑΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Ι.Δ.Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ
7-ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265023555
ΑΦΜ:099253968
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
΄΄ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ΄΄
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-Λ.ΣΑΛΩΝΩΝ
15 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265028706
ΑΦΜ:034753189
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
OPEN TECHNOLOGY
SERVICES A.E.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 125
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54627
ΤΗΛ.:2310590100

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
34/18-9 -2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 1771
ΑΔΑ:
7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
34/18-9 -2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 1771
ΑΔΑ:
7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ

Ε.Φ.: 073

Αρ. Δέσμευσης
2885/20-9-2017
Α/Α 2972

ΚΑΕ:1699

ΑΔΑ:
ΩΠ6Ε7ΛΗ-ΜΘΔ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1311

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
34/18-9 -2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 1771
ΑΔΑ:
7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
33/11-9 -2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 1708
ΑΔΑ:
6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

ΑΦΜ: 095372259
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0843

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0899

Αρ. Δέσμευσης
2884/20-9-2017
Α/Α 2968
ΑΔΑ:
7ΦΡΥ7ΛΗ-Ρ9Σ

Αρ. Δέσμευσης
2881/20-9-2017
Α/Α 2973
ΑΔΑ:
69ΖΧ7ΛΗ-ΘΓΚ

Αρ. Δέσμευσης
2856/13-9-2017
Α/Α 2933
ΑΔΑ:
75Τ27ΛΗ-77Σ

74,40
ΕΥΡΩ

125,86
ΕΥΡΩ

248,00
ΕΥΡΩ

1587,20
ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1883
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 210297/8002/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, για προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών για την ΠΣΕ κατά το Οικονομικό Έτος 2017, ως κατωτέρω:

α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Λογαριασμός

1

Διορισμός δικηγόρου
για εκπροσώπηση
της Π.Στ.Ε στο
Ειρηνοδικείο
Λαμίας-αγωγή
“ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Α.Ε.Γ.Α.”
Το αρ.
210052/1628/25-09-

02.01.073.0871.
01

Περιγραφή

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

238,08

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

210.000,00
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2017 έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας

2

3

Διορισμός δικηγόρου
για εκπροσώπηση
της Π.Στ.Ε στο
Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λαμίας- προσφυγή
“Ευθυμίου
Παν.Σαμαρά.”
Το αρ.
157902/1200/25-092017 έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας
Διορισμός δικηγόρου
για εκπροσώπηση
της Π.Στ.Ε στο
Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λαμίας- προσφυγή
“Ευθυμίου
Παν.Σαμαρά.”
Το αρ.
191247/1492/25-092017 έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

ΣΥΝΟΛΑ

555,52

555,52

1.349.12

210.000,00

210.000,00

111.424,85

97.226,03

210.000,00

111.42,85

97.226,03

Β. Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1717/11-9-2017 απόφασή της περί έγκρισης δαπάνης και
δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017 (ειδικός φορέας 073),
για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως προς την ανάλυση της
συνολικής δαπάνης με α/α 12, από το εσφαλμένο:

α/α

12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δαπάνες για το
κέντρο φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες
17REQ001855734
2017-08-25

Λογαριασμός

02.01.073.5152.
01

Περιγραφή

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

72.000,00

Περιγραφή

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

410.000,00

258.330,00

151.670,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

στο ορθό:

α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Λογαριασμός
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1

2

Δαπάνη για
προμήθεια
πετρελαίου
θέρμανσης

Δαπάνη για
προμήθεια χρώματα,
τσιμέντο κλπ.

3

Δαπάνη για
προμήθεια
υδραυλικών υλικών

4

Δαπάνη για
προμήθεια
ηλεκτρολογικού
υλικού

5

Δαπάνη για
προμήθεια τροφίμων

6

Δαπάνη για
προμήθεια
φαρμακευτικού
υλικού

7

Δαπάνη για
προμήθεια
σιδερικών,
κλειδαριών κλπ.

8

Δαπάνη για
προμήθεια
καθαριστικών

9

Δαπάνη για
προμήθεια
απορρυπαντικών
πλυντηρίου

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

7.000,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

5.500,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

5.000,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

5.500,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

6.500,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

3.000,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

2.500,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

8.000,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

6.000,00

410.000,00

258.330,00

151.670,00
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10

11

12

13

Αμοιβή για εργασίες
αποφράξεων

Αμοιβή για
υδραυλικές εργασίες
και αποκαταστάσεις

Αμοιβή για
οικοδομικές εργασίες

Αμοιβή για
ξυλουργικές εργασίες

14

Αμοιβή για εργασίες
μονώσεων
υδρορροών

15

Αμοιβή για
συντήρηση
πλυντηρίων στεγνωτηρίων

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

3.000,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

3.000,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

7.500,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

4.000,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

4.000,00

02.01.073.5152.
01

Δαπάνες για
το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
στις
Θερμοπύλες

1.500,00

ΣΥΝΟΛΑ

410.000.00

258.330,00

151.670,00

72.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1884
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 210373/8004/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους προμηθευτές, οι
οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση υποβολής
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και τον έλεγχο ότι
πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Α/Α

Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση

Ε.Φ.

Απόφαση

Ποσό (€)
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1

2

3

4

5

6

Μετεγκατάσταση
του μικρού φορέα
σύζευξις από οδό
Αινιάνων 2 στην οδό
Κύπρου 85 (Παροχή
Σύζευξις για Β/θμια)
Προμήθεια ενός
πόμολου και μιας
κλειδαριάς για
αντικατάσταση στο
γραφείο Πρωτοκόλλου
της Δ/νσης Οικονομικού
Δ.Ε.
Προμήθεια (105) εκατόν
πέντε τεμαχίων λαμών
για τον εκχιονισμό του
Εθνικού και Επαρχιακού
Οδικού Δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
Αποσυναρμολόγηση,
συσκευασία, μεταφορά
και συναρμολόγηση
επίπλων, εξοπλισμού και
αρχείων των
Περιφερειακών
Παρατάξεων της Π.Ε.
Φθιώτιδας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, που
θα μεταστεγαστούν σε
νέο ακίνητο.

Συμμετοχή της
Περιφέρειας στη Διεθνή
έκθεση τροφίμων και
ποτών “ANUGA”,
Γερμανία - Κολωνία, από
7 έως 11 Οκτωβρίου

Συνδιοργάνωση και
συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο συνέδριο
TEDx Lamia, το οποίο θα

OTE A.E.
ΑΦΜ: 094019245 ΔΟΥ:
ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας
99 - Μαρούσι
ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΑΦΜ: 066857919
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Κ.
Μπακογιάννη 12, Λαμία
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΦΜ: 048093041 ΔΟΥ:
ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 3ο χλμ ΝΕΟ
Λαμίας - Αθηνών

Κ. ΓΙΩΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΦΜ: 999352245 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:
Θερμοπυλών 23 - Λαμία
(Μεταφορές-Ταχυμεταφο
ρές)

Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Κ.Α.Ε.

1717/11-9-2017
ΑΔΑ:
6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
0869

1774/18-9-2017
ΑΔΑ:
6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

1717/11-9-2017
ΑΔΑ:
6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

1775/18-9-2017
ΑΔΑ:
7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
1699

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
0829

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
0829

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α.Ε.
ΑΦΜ: 094439436
ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 109 Αθήνα
(ενοικίαση χώρου)
2.” EXPOWORK”
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΦΜ:999508834 ΔΟΥ:
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση; Δ.Α.Α. Ελ.
Βενιζέλος Τ.Κ.: 19019
Σπάτα
(Κατασκευή & εξοπλισμό
stand)

1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ: 122859064 ΔΟΥ:
Λαμίας
(Φωτιστική-Ηχητική

Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης:
2843/13-9-2017
ΑΔΑ:
6ΔΔΡ7ΛΗ-ΔΥ7
ΑΔΑΜ:
17REQ001955737

Αρ. Δέσμευσης:
2875/20-9-2017
ΑΔΑ:
6Χ3Σ7ΛΗ-Ν3Μ

Αρ. Δέσμευσης:
2846/13-9-2017
ΑΔΑ:
72797ΛΗ-Δ52
ΑΔΑΜ:
17REQ001955878

Αρ. Δέσμευσης:
2876/20-9-2017
ΑΔΑ:
65Ψ17ΛΗ-Δ33
ΑΔΑΜ:
17REQ001986101

Αρ. Δέσμευσης:
2849/13-9-2017
ΑΔΑ:
6ΙΨΖ7ΛΗ-5ΡΗ
ΑΔΑΜ:
17REQ001955576

1718/11-9-2017
ΑΔΑ:
6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

1716/11-9-2017
ΑΔΑ:
6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

Ε.Φ.: 071
ΚΑΕ:
9899

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
0844

3.555,17€

100,00€

6.770,40€

2.800,00€

18.600,00€

17.112,00€

Αρ. Δέσμευσης:
2836/13-9-2017
ΑΔΑ:
Ω0ΠΥ7ΛΗ-ΦΞΗ
ΑΔΑΜ:
17REQ001955646

1.000,00€
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πραγματοποιηθεί στις 11
Νοεμβρίου 2017, στο νέο
βιοκλιματικό κτήριο της
ΔΕΥΑΛ

Εγκατάσταση)
2. ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε
ΑΦΜ: 999352104
Δ.Ο.Υ.: Λαμίας,
Ταχ. Δ/νση:
Θεμιστοκλέους 10,
Λαμία
(Εκτυπώσεις)

1.485,00€

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνων με α/α
5 και 6, που αφορούν συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση τροφίμων και ποτών “ANUGA” και στο
συνέδριο TEDx Lamia, με την αιτιολογία ότι “οι εν λόγω διοργανώσεις δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο
και σημασία για την Περιφέρεια και κανένα ουσιώδες αποτέλεσμα δεν προσδοκάται από αυτές”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1885
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης, δέσμευσης πίστωσης και έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209106/7968/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη, τη δέσμευση πίστωσης και την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Φθιώτιδας, στο όνομα του υπολόγου Σπυρίδωνα Χρηστίδη, υπαλλήλου της
Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε βάρος των Ε.Φ 01.073, ως κατωτέρω:
α) ΚΑΕ 0717: ποσό 2.500,00 €, για τη διαχείριση δαπανών για τη συμμετοχή του
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού κ.Ιωάννη Κοντζιά στη Διεθνή Τουριστική
Έκθεση “WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2017” στο Λονδίνο, από 6-08/11/2017.
β) ΚΑΕ 0716: ποσό 1.000,00 €, για τη διαχείριση δαπανών για τη συμμετοχή του
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού κ.Ιωάννη Κοντζιά στη Διεθνή Τουριστική
Έκθεση “Philoxenia 2017” στη Θεσσαλονίκη, από 10-12/11/2017.
γ) ΚΑΕ 0719 : ποσό 1.540,00 €
ΚΑΕ 0721 : ποσό 320,00 €
ΚΑΕ 0722 : ποσό 640,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : 2.500,00€,
για τη διαχείριση δαπανών για τη συμμετοχή του Σπυρίδωνα Χρηστίδη στη Διεθνή Τουριστική
Έκθεση “WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2017” στο Λονδίνο, από 6-08/11/2017.
δ) ΚΑΕ 0719 : ποσό 100,00 €
ΚΑΕ 0721 : ποσό 160,00 €
ΚΑΕ 0722 : ποσό 240,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : 500,00 €
για τη διαχείριση δαπανών για τη συμμετοχή της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης,
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού κ. Ευθυμίας Μόσχου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “Philoxenia
2017” στη Θεσσαλονίκη, από 10-12/11/2017.
Ημερομηνία λήξης των παραπάνω χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ορίζεται η
31-12-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1886
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ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό. για τη
συνδιοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένης στην 28η Οκτωβρίου, με θέμα “Ρουμελιώτες Αγωνιστές του
1940”, στη Λαμία.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209770/7993/26-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων και πεντακοσίων
ενενήντα έξι ευρώ (3.596,00 €) με ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση και συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2017 στο
ισόγειο του κτιρίου της Π.Σ.Ε. και θα περιλαμβάνει τα εγκαίνια έκθεσης Φωτογραφίας με
θέμα ”Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 1940”, όπου θα παρουσιαστούν ποιήματα και μουσικό πρόγραμμα με
το ίδιο θέμα.
Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Π. Στ. Ε., που αφορά σε έξοδα για: α) εκτυπώσεις
φωτογραφιών, β) προσκλήσεις τετράχρωμες, γ) αφίσες, δ) ηχητική και φωτιστική κάλυψη, στ) catering
και ε) βιντεοσκόπηση, θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε. : 0844.01.
Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ001994889 2017-09-26.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, θεωρώντας ότι “στο βαθμό
που δεν εκπροσωπείται και δεν εκφράζεται η βασική οργάνωση των αντιστασιακών, η ΠΕΑΕΑ, που έχει
την συσσωρευμένη πείρα των γεγονότων εκείνης της εποχής, η εκδήλωση θα είναι λειψή”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1887
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 50ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" για την
παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
209562/4951/25-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των
κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης», αποτελούμενη από τους:
1. Πατεράκη Αντώνιο, κλάδου ΥΕ Συντηρητών Δ’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Κονιδάρη
Χρυσούλα, κλάδου ΤΕ Μηχ/κων Δομικών Έργων Α’.
2. Τσάγκα Μαρία, κλάδου ΥΕ Επιμελητών Β’, αναπληρούμενη από την Φραντζεσκάκη Μαρία,
κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Β’.
3. Φεργάδη Άννα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Α’, αναπληρούμενη από τη Θεοδώρου
Καλλιόπη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Β’.
Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
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α) Να παρακολουθεί και να ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και να εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.
β) Να συντάσσει τα πρωτόκολλα παραλαβής των παρεχομένων υπηρεσιών.
γ) Να ελέγχει τη σωστή τήρηση του Βιβλίου συμβάντων, το οποίο τηρείται στο ισόγειο (υποδοχή)
του κτιρίου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.
Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για υλοποίηση
σύμβασης με εργολάβο”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1888
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού &
Πολιτισμού, για τη συμμετοχή του στην 5η συνάντηση Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στον τομέα
τουρισμού, στην Κεφαλλονιά.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε
το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το
υπ’ αριθμ.
Φ.ΣΤ/207617/905/22-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου &
Τουρισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού &
Πολιτισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ιωάννη Κοντζιά, για τη συμμετοχή του στην 5η
συνάντηση θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στον τομέα του τουρισμού, που θα πραγματοποιηθεί στην
Κεφαλλονιά από 29 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017. Οι δαπάνες μετακίνησης και εκτός έδρας θα βαρύνουν
τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1889
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού &
Πολιτισμού, για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “PHILOXENIA 2017”, στη Θεσσαλονίκη.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε
το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το
υπ’ αριθμ.
Φ.ΣΤ/208987/915/25-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου &
Τουρισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού &
Πολιτισμού, κ. Ιωάννη Κοντζιά, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη
διεθνή τουριστική έκθεση “Philoxenia 2017”, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 10 έως
12/11/2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1890
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού &
Πολιτισμού, για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “WORLD TRAVEL MARKET (WTM)
2017”, στο Λονδίνο.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε
το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το
υπ’ αριθμ.
Φ.ΣΤ/209001/916/25-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου &
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Τουρισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού &
Πολιτισμού, κ. Ιωάννη Κοντζιά, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη
διεθνή τουριστική έκθεση «WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2017», που θα πραγματοποιηθεί από
6-08/11/2017 στο Λονδίνο.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1891
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209598/2196/25-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις μετακίνησεις του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε., κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ως
ακολούθως:
 Στις 26 Σεπτεμβρίου – Χαλκίδα
Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ
ΠΑΣΣΕ» και τους τοπικούς φορείς για το τοπικό περιφερειακό σχέδιο ΡΟΜΑ.
 Στις 5 Οκτωβρίου – Αθήνα
Συνάντηση με ΕΓ Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, κα Ευγενία Φωτονιάτα, με θέμα το
συντονισμό ΕΠΑΝΕΚ και ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και την ενεργοποίηση νέων προσκλήσεων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1892

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
Βασίλειος Φακίτσας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Σανιδάς

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Αργυρίου
Ευστάθιος Κάππος
Θωμάς Γρεβενίτης
Γεώργιος Γκικόπουλος
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(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Α: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

1ο -2ο Ν/Γ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ

Ν/Γ
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,
ΔΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

ΑΡ.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

16

ΜΑΖΙ

12

ΠΡΟΣΗΛΙΟ

Β.

ΔΡΟΜ
ΟΛΟΓΙ
Ο

ΜΑΘΗΤΕΣ
2017-201
8

4

2

Προσφορότερο
μεταφορικό
μέσου
(Λεωφορείο-Μικρ
ό Λεωφ-ο)

ΤΑΞΙ

ΤΑΞΙ

ΕΜΦΟΤΡΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

8

16,8

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
/ΛΗΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ

8.20 - 13.00

8.10 - 13.15

Ημερήσιο
κόστος
άνευ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

23,10

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ( 1ου
Ν/Γ ΑΛΙΑΡΤΟΥ)

30,74

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (Ν/Γ
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

Σχολική Μονάδα

ΜΑΘΗΤΕΣ
2017-201
8

Προσ
φορό
τερο
μετα
φορικ
ό)

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΣΥΝΟΔΟΣ

Ημερή
σιο
κόστος
άνευ
ΦΠΑ

Ποσο
στό
έκπτω
σης
(%)

Ημερήσ
ιο
κόστος
μετά
την
έκτπωσ
η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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1.3

1.3

1.6

1.6

2.5

ΠΡΟΣΗΛΙΟ-ΡΩ
ΜΑΙΙΚΟΣΚΑΛΙΑ ΑΪ
ΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΡΟ
ΥΠΙ2ο
ΧΛΜ.-ΠΛΑΛΙΣΤ
ΡΑ
ΠΡΟΣΗΛΙΟ-ΡΩ
ΜΑΙΙΚΟΣΚΑΛΙΑ ΑΪ
ΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΡΟ
ΥΠΙ2ο
ΧΛΜ.-ΠΛΑΛΙΣΤ
ΡΑ

ΠΑΡΟΡΙ,
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ

ΠΑΡΟΡΙ,
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ

ΛΙΒΑΔΙ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΔΑΥΛΕΙΑ

ΔΑΥΛΕΙΑ

ΑΡΑΧΩΒΑ

4ο -9ο-12ο-13ο
Ν/Γ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
4ο-10ο-9ο-6ο ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, 1ο-3ο
ΓΥΜΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
1ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
1ο ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4ο -9ο-12ο-13ο
Ν/Γ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
4ο-10ο-9ο-6ο ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, 1ο-3ο
ΓΥΜΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
1ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
1ο ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ,
ΓΥΜΝ. & Λ/Τ
ΔΑΥΛΕΙΑΣ

Ν/Γ ΔΑΥΛΕΙΑΣ, ΔΣ
ΔΑΥΛΕΙΑΣ, ΓΥΜΝ.
& Λ/Τ ΔΑΥΛΕΙΑΣ

Δ.Σ,ΓΥΜΝΑΣΙΟ,ΓΕ
Λ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

24

ΜΕΓΑ
ΛΟ
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ
Ο

12

ΜΙΚΡ
Ο
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ
Ο

8

0

18,2

0

16

ΜΙΚΡ
Ο
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ
Ο

0

2

30,2

4

18

ΜΙΚΡ
Ο
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ
Ο

0

2

30,2

4

36,2

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

16

ΜΕΓΑ
ΛΟ
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ
Ο

0

1

0

20

21

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

8

0

18,2

0

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(3 ώρες)

26,2

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(3 ώρες)

36,2

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

26,2

91,74

62,94

57,17

ΝΑΙ (2,5
ώρες)

65,97

76,29

6

86,24

59,16

6

6

6

16

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΕ
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

53,74

62,01

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (Ν/Γ
ΔΑΥΛΕΙΑΣ) &
ΣΥΝΟΔΟΥ

64,08
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ΛΙΒΑΔΙ

4.3

ΞΗΡΟΝΟΜΗ-ΕΛ
ΛΟΠΙΑ-ΝΕΟΧΩΡ
Ι-ΑΣΚΡΗ-ΘΕΣΠΙ
ΕΣ-ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

ΕΣΠ ΕΠΑΛ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

7

4.3

ΒΑΓΙΑ-ΛΕΟΝΤΑ
ΡΙ-ΘΕΣΠΙΕΣ-ΝΕ
ΟΧΩΡΙ-ΜΑΥΡΟ
ΜΜΑΤΙ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

ΕΣΠ ΕΠΑΛ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

14

4.6

ΣΑΡΑΝΤΙ-ΧΩΣΤΙ
Α -ΘΙΣΒΗ

ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ

ΔΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ,
ΓΥΜΝ & Λ/Τ
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ

31

ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ

Ν/Γ
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ, ΔΣ
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ,
ΓΥΜΝ & Λ/Τ
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ

4.6

ΣΑΡΑΝΤΙ-ΧΩΣΤΙ
Α -ΘΙΣΒΗ

ΑΡΑΧΩΒΑ

Δ.Σ,ΓΥΜΝΑΣΙΟ,ΓΕ
Λ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

2.5

16

21

ΜΙΚΡ
Ο
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ
Ο

ΜΙΚΡ
Ο
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ
Ο
ΜΙΚΡ
Ο
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ
Ο
ΜΕΓΑ
ΛΟ
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ
Ο

ΜΕΓΑ
ΛΟ
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ
Ο

0

1

0

20

21

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

5

2

54

5

66

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

10

0

34

2,2

46,2

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

78,16

0

78,16

5

0

23,5

0

28,5

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

77,06

0

77,06

5

0

23,5

0

28,5

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

35,93

16

103,69

30,18

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΕ
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

103,69
0

ΝΑΙ (2,5
ώρες)

85,86

0

85,86

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (Ν/Γ
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ) &
ΣΥΝΟΔΟΥ
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6.4

ΥΠΑΤΟ-ΠΛΑΤΑ
ΝΑΚΙ –ΜΟΥΡΙΚΙ

ΘΗΒΑ

6.4

ΥΠΑΤΟ-ΠΛΑΤΑ
ΝΑΚΙ –ΜΟΥΡΙΚΙ

ΘΗΒΑ

10

ΘΟΥΡΙΟ

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ

2ο-3ο-5ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΒΑΣ, 2ο-3ο ΓΕΛ
ΘΗΒΑΣ, 1ο
ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ
2ο-3ο-5ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΒΑΣ, 2ο-3ο ΓΕΛ
ΘΗΒΑΣ, 1ο
ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ

ΔΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

20

24

2

ΜΙΚΡ
Ο
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ
Ο
ΜΕΓΑ
ΛΟ
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ
Ο

ΤΑΞΙ

12

0

62

0

74

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

118,32

12

0

62

0

74

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

180,23

1

0

8

0

9

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
(8.10 - 13.15)

23,42

0

118,32

0

180,23

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟ ΣΕ
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

23,42
0

10

20

ΘΟΥΡΙΟ

ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓ
.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ

ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ

ΔΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

ΔΣ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2

1

ΤΑΞΙ

ΤΑΞΙ

1,5

0,3

0

0

12

2

0

0

13,5

2,3

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
(ΔΥΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
13.15
& 16.00)

35,12

ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

9,59

35,12

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΔΥΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

0

9,59
0
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20

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ
-ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩ
ΝΑΣ

ΔΣ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

1.5

0

10,7

0

12,2

ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

19,19

19,19

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΑΥΞΗΣΗ

0

33

33

41

ΘΕΣΠΙΕΣ

ΘΕΣΠΙΕΣ

ΘΗΒΑ

ΝΕΟΧΩΡΙ

ΝΕΟΧΩΡΙ

ΘΗΒΑ

ΔΣ ΘΕΣΠΙΩΝ

ΔΣ ΘΕΣΠΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΘΗΒΑΣ

3

6

3

ΤΑΞΙ

ΤΑΞΙ

ΤΑΞΙ

0,5

1

8

0,25

0,5

0

3,75

7,5

0

0

0

0

4,5

9

8

ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
(16:00)

11,79
15

ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
(ΔΥΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ)

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

10,02

23,58

20,04

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΔΥΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

15

ΝΑΙ
(2 ώρες)

30,98

26,95
13

41

ΘΗΒΑ (3
ΣΤΟΙΧΟΣ
20-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,
Θ.ΒΡΥΖΑΚΗ 8,
ΕΦΕΣΟΥ 21)

ΘΗΒΑ

ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΘΗΒΑΣ

3

ΤΑΞΙ

13

0

0

0

13

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(2 ώρες)

36,76

31,98
13

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΑΥΞΗΣΗ
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59

ΣΩΛΗΝΑΡΙ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

ΕΣΠ ΕΠΑΛ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

2

ΤΑΞΙ

3

0,5

20

1,7

25,2

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

39,48

37,90
4

59

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΩ
ΛΗΝΑΡΙ-ΠΕΤΡΑ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

ΕΣΠ ΕΠΑΛ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

3

ΤΑΞΙ

5

0

38,8

0

43,8

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

63

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΣΩΛΗΝΑΡΙ

ΕΣΠ ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1

ΤΑΞΙ

3

0

15

0

18

ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

63

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΣΩΛΗΝΑΡΙ-Α
ΛΙΑΡΤΟΣ

ΕΣΠ ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΕΣΠ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕ Λ.Τ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2

ΤΑΞΙ

5

0

24,2

0

29,2

ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

57,14

4

54,85

24,99

0

24,99

35,99

0

35,99

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΑΥΞΗΣΗ

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ-ΧΛΜ. ΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΣΠ.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ
Λ.Τ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ)
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Γ.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΩΝ

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Προσφορότερο
μεταφορικό
μέσου
(Λεωφορείο-Μ
ικρό Λεωφ-ο)

14

ΡΩΜΑΙΙΚΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

9ο Ν/Γ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΤΑΞΙ

17

ΜΑΖΙ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

2ο ΔΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΤΑΞΙ

40

ΜΟΥΡΙΚΙ

ΘΗΒΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΘΗΒΑΣ

ΤΑΞΙ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

51

ΠΕΤΡΑ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

1ο Ν/Γ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΤΑΞΙ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

57

ΕΛΛΟΠΙΑ

ΘΕΣΠΙΕΣ

Ν/Γ ΘΕΣΠΙΩΝ

ΤΑΞΙ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΤΑΞΙ

58

ΒΑΓΙΑ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

ΕΣΠ ΕΠΑΛ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

61

ΚΛΕΙΔΙ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Ν/Γ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΟΥ

62

Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ

ΕΕΕΕΚ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ.
& ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
4.3 ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ
ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
58

ΤΑΞΙ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ.
& ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΤΑΞΙ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

A/A
ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΩΝ

ΝΕΟ 7

Τόπος
παραλαβής

ΑΝΑΛΗΨΗ

Τόπος
προορισμού

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ
ΤΕΡΜΑ
ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
66)

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Σχολική
Μονάδα

ΕΕΕΕΚ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Αριθ
μός
μετα
φερο
μένω
ν
μαθη
τών

Προσφορότερ
ο μεταφορικό
μέσου
(Λεωφορείο-Μι
κρό Λεωφ-ο)

1

ΤΑΞΙ

Δρομολό
γιο μονό
ή με
επιστροφ
ή

ΩΡΑ
ΕΝΑ
ΡΞΗΣ
/ΛΗΞ
ΗΣ
ΜΑΘ
ΗΜΑ
ΤΩΝ

12,2

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ

08:20
-13:1
5

08:20
-13:0
0

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
εντός πόλεως

εκτός πόλεως,

μικρή
κλίση

μεγάλη
κλίση

μικρή
κλίση

ΣΥΝΟ
ΔΟΣ

3

1

8,2

0

ΚΜ
ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1

ΤΑΞΙ

4

0

38

4,4

46,4

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ

ΣΥΝΟΔ
ΟΣ

ΝΑΙ
( 1,5
ΩΡΕΣ)

ΝΑΙ
(3
ΩΡΕΣ)

Ημερή
σιο
κόστο
ς άνευ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

32,45

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ Α.Π 3859/05.09.17
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΤΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ

70,41

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ Α.Π 3963/13.09.17
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧ.
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ Α.Π 3912/08.09.17
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΤΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ

ΝΕΟ 8

ΚΥΡΙΑΚΙ

ΝΕΟ 9

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ)

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

3ο ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

13

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

4

2

0

0

6

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ

8:0013:15

35,78

ΝΕΟ 10

ΟΙΝΟΗ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

1ο Ν/Γ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΟΥ

4

ΤΑΞΙ

3

0

6

0

9

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ

08:15
-13:0
0

23,84

ΝΕΟ 11

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ

ΔΣ
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ
ΟΥ

2

ΤΑΞΙ

4

0

22

1,8

27,8

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ

8:1013:15

42,00

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ Α.Π 4136/20.09.17
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧ.
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ Α.Π 4179/22.09.2017
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΤΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ
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ΝΕΟ 12

ΣΑΡΑΝΤΗ-ΧΩΣΤ
ΙΑ-ΘΙΣΒΗ-ΔΟΜ
ΒΡΑΙΝΑ-ΞΗΡΟΝ
ΟΜΗ

ΘΕΣΠΙΕΣ ΒΑΓΙΑ

ΓΕΛ
ΘΕΣΠΙΩΝ,
ΓΕΛ ΒΑΓΙΩΝ

12

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

12

0

65,6

0

77,6

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ

8:2514:05

ΝΕΟ 13

ΤΑΝΑΓΡΑ

ΑΡΜΑ

Ν/Γ
ΑΡΜΑΤΟΣ

2

ΤΑΞΙ

1,5

0

0

4,1

5,6

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ

08:15
-13:0
0

122,37

20,74

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ Α.Π 6677/25.09.2017
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
Δ.Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ Α.Π 4155/21.09.17
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧ.
ΜΟΝΑΔΑΣ
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(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

1

Προμήθεια διαλυτικού
χρώματος διαγράμμισης για
τις ανάγκες καθαρισμού των
διαγραμμιστικών της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΜ: 999985626
ΔΟΥ: ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ
Τ. Δ/νση: Νεϊγύ 31-33, Τ.Κ 111 43
Αθήνα
(Αρ.
Προσφοράς:
207163/4903)

2

Προμήθεια ανταλλακτικών
(καζανάκι εξάτμισης) για το
όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΗ
6117 (Mercedes U2100) της
Π.Ε. Εύβοιας.

ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ: 073344919
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Τ.
Δ/νση:
12ο
Χλμ.
Χαλκίδος-Ψαχνών Τ.Κ 34400.

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
Αρ.πρωτ.:
179588/4226/1408-2017.

1547/21-08-2017
Πρακτικό 30ο,Θέμα 30ο, α/α 16
(ΑΔΑ: ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β).

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ: 1699

Αρ.Δέσμευσης:
18716218/4459.
ΑΔΑ: 70ΠΚ7ΛΗ-Β8Π

995,57 €

Αρ.πρωτ.:
179588/4226/1408-2017.

1547/21-08-2017
Πρακτικό 30ο,Θέμα 30ο, α/α 14
(ΑΔΑ: ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β).

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ: 1321

Αρ. Δέσμευσης: 187150/4449.
ΑΔΑ: 7ΧΚΡ7ΛΗ-Φ1Ο.

180,00 €

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση Δέσμευσης

Ποσό
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