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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 23ης Ιανουαρίου 2017
Αριθμός Πρακτικού 4
Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος), σήμερα στις 23 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014
(ΑΔΑ: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Ηλία Μπουρμά, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω απουσίας
του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1013/8-10-2014 απόφασή της
(ΑΔΑ:Β3Ε37ΛΗ-ΤΥΠ), και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 9384/113/17-1-2017 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:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 2/9-1-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 206564/2557/16.12.2016 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρων για την εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 των
Νομών Βοιωτίας – Εύβοιας – Ευρυτανίας – Φθιώτιδας και Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αναίρεσης της εταιρείας με την επωνυμία
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Στ΄).
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«Ανώνυμη Βιομηχανική Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων – Ναυτιλιακή – Κτηματική - Τουριστική
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και Εμπορική εταιρεία», με δ.τ. «ΚΟΜΑΚΤ Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας.
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης του Σωματείου με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ – ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΟΥ» και λοιπών (συν. 6)].
ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Κωνσταντίνας Αλειφτήρα, ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Σωματείου Ταξί με την επωνυμία
«Ο ΚΑΔΜΟΣ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«Θωμάς και Σπυρίδων Μαντζαρλής Ο.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«BATANODE METALSTAR Ε.Π.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Χρήστου Γκιόκεζα του
Δημητρίου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 14o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«Βαφική Ανώνυμη Εταιρεία Βαφείο - Φινιριστήριο Υφασμάτων», ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 15o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΑΣΤΕΡΣΟΛ - Ν. ΧΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 16o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Μπαγιάτη του
Ευαγγέλου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 17o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αριστέας Καραχάλιου του
Ανδρέα, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 18o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«Σωληνουργεία Κορίνθου Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης
Ακινήτων», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας).
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3127/6/9-1-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση της 06/01/2017).
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5324/27/12-1-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση της 11/01/2017).
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3814/19/9-1-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων Π.Ε. Φθιώτιδας (χιονοπτώσεις - παγετός από την 6/1/2017).
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών
Π.Σ.Ε.).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου
περιοχής Δομοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της
οδού Ροβιές - Ήλια- Λ. Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Οδός Αφράτι-Πισσώνας (Β’ Φάση)», Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 800.000,00 €.
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του έργου: «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου βυζαντινών ναών Άτταλης», Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – οριστική κατακύρωση αποτελέσματος του
διαγωνισμού του υποέργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ
των Νομών Εύβοιας – Βοιωτίας (Χρήση 2014-2017) – Β΄ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 219.500,00 €
με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών
Π.Σ.Ε.).
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 28ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1747/21-11-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια γενικού εξοπλισμού του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης
Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού για την: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (προσωπικοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 161.290,00€ (χωρίς
Φ.Π.Α.).
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για
την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης του Νομού, προϋπολογισμού 42.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση τροποποίησης - κατάργησης μαθητικών
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2016-2017.

δρομολογίων,

χωρικής

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση συμπληρωματικής δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση παράτασης ημερομηνίας λήξης ανταποδοτικών τελών Κωπαϊδικού Πεδίου
και δυνατότητα τμηματικής καταβολής, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων – μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην συνδιοργάνωση με το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών
Παράρτημα Φθιώτιδας, της εκδήλωσης «Γελάστε, είναι μεταδοτικό», στην Λαμία.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην συνδιοργάνωση με τον Όμιλο Φθιωτών Λογοτεχνών &
Συγγραφέων, στην έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «Η Λαμία του 19ου και 20ου αιώνα».
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών
Τεχνών Κεντρικής Ελλάδας (ΣΚΕΤΚΕ), στην καλλιτεχνική έκθεση με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟΝ».
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας.

4

ΑΔΑ: 7ΗΘΚ7ΛΗ-ΙΓΟ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε.
Εύβοιας στη συνδιοργάνωση με τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια Στερεάς Ελλάδας του 5 ου
Μαθητικού Διαγωνισμού Στερεάς Ελλάδας, στη Χαλκίδα.
(Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας).
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 44ο: Ανάκληση της υπ΄άριθμ. 1903/14-12-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί συγκρότησης επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνή
διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού Πνευματικού Κέντρου Ι. Μ. Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 45ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, σε σχολεία και φορείς της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, λόγω κωλύματος, ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, και προήδρευσε
ο Αντιπρόεδρός της Ηλίας Μπουρμάς.
Παρόντα μέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Ηλίας Μπουρμάς, Ιωάννης Περγαντάς, Βασίλειος Φακίτσας,
Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος και
Αθανάσιος Γιαννόπουλος.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ηλίας
Μπουρμάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Γ΄,
που ορίσθηκε αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 9460/
222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 9971/286/28-1-2013 όμοιά της.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.,
2. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.,
3. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
Π.Σ.Ε. και
4. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιοοικονομικού
Ελέγχου Π.Σ.Ε..
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ζήτησε να του δοθεί:
1. Πίνακας των πρόσωπων ή των γραφείων, που απασχολούνται ως σύμβουλοι στην
Περιφέρεια.
2. Ο απολογισμός και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της κουνουποκτονίας και της
δακοκτονίας για το 2016.
Σημείωσε επίσης, πως «θεωρεί σκόπιμη και αναγκαία την συζήτηση γύρω από την
απορροφητικότητα της Περιφέρειας απέναντι στα προγράμματα της Ε.Ε. Για το που και πως
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αξιοποιήθηκαν τα κεφάλαια που αξιοποιήθηκαν ….. Θέλει να ανοίξει η συζήτηση για το τι
αποτελέσματα υπήρξαν στην ζωή του λαού».
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 21ης
Οκτωβρίου 2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Εύβοιας, σχολικού έτους 2016-2017.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών [σχετικά με την έφεση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
«Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εκπαιδευτικών ΕΡΩΔΙΟΣ Συν. Π.Ε.»].
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον
του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών έχει προσδιορισθεί για τις 02/02/2017, και λαμβανομένου
υπόψη του γεγονότος ότι απαιτείται να εξασφαλισθεί επαρκής χρόνος για την αποτελεσματική
προετοιμασία και μελέτη του φακέλου της υπόθεσης από τον δικηγόρο που θα ορισθεί.
(Εισηγητής κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας).
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και
αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 79
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 21ης
Οκτωβρίου 2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Εύβοιας, σχολικού έτους 2016-2017.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 10180/231/18-12017 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 από 18-1-2017 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 21ης
Οκτωβρίου 2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Εύβοιας, με Μισθωμένα Μικρά - Μεγάλα Λεωφορεία και Ταξί – Δ.Χ. Επιβατικά, για το σχολικό
έτος 2016-2017, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων
μειοδοτών.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της 21ης Οκτωβρίου 2016, στους
κάτωθι αναδόχους:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗ
ΚΥΚΛΟΦ. ΜΑ

1

ΧΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΑΕ 2577

19

2

ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΕ2619

24

3

ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑΕ2769

13

4

ΚΡΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΕ2782

17
18

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ-ΚΟΙΛΙΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΚΑΜΑΡΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.
ΣΥΚΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟΑΡΓΥΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΚΡΙΕΖΑ-ΚΟΣΚΙΝΑ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
ΤΟΠΙΚΑ ΚΡΙΕΖΑ (ΟΛΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜ.

ΤΙΜΗ

876

35,00€

884

18,99€

189

20,00€

866

14,00€

867

10,00€
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5

ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΕ2771

14

ΜΟΥΡΤΕΡΗ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ
& ΕΠΙΣΤΡ.

853

38,00€

6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΕ 2440

1

ΠΑΠΑΔΕΣ –ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
& ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

865

36,00€

7

ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑΕ2758

15

ΑΓ.ΒΛΑΣΗΣΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

854

18,00€

8

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΕ 2601

2

208

29,90€

9

ΠΑΠΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΕ2226

33

857

14,00€

ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ
10 Ε.Ε.
ΒΙΝ 8203
(Τουριστικό Γραφ.)

39

890

92,35€

846

25,00€

883

6,49€

863

17,40€

886

14,00€

891

9,60€

892

18,40€

849

20,00€

882

34,00€

11

ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ
ΔΡΟΣΟΥΛΑ

ΤΑΕ2209

5

12

ΚΑΛΑΒΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑΕ2495

37

ΤΑΕ2419

21

ΤΑΕ2419

23

ΤΑΕ2467

40

ΤΑΕ2467

41

ΤΑΕ2585

10

ΤΑΕ2265

36

13 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΗΣ

14 ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
15

ΚΟΥΣΕΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ –ΛΙΜΝΗ
& ΕΠΙΣΤΡ.
ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ-ΛΟΥΚΙΣΙΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.
ΛΟΥΚΙΣΣΙΑ-ΔΡΟΣΙΑΑΓ.ΜΗΝΑΣΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-ΟΝΤΑΘΙΚΑΝΗΘΟΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΤΡΟΥΠΙ-ΠΡΟΚΟΠΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.
ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ)
ΠΟΥΡΝΟΣ-ΚΑΘΕΝΟΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.
ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑΣΠΑΛΙΟΥΡΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΥΛΙΔΑΣ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.)
ΚΑΛΟΧΩΡΙ:ΠΑΝΤΕΙΧΙΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΛΥΚΟΡΕΜΑ-ΜΑΡΜΑΡΙ
& ΕΠΙΣΤΡ.
ΨΑΧΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ &
ΚΑΜΑΡΕΣ) & ΕΠΙΣΤΡ.

3. Να ειδοποιηθούν οι 2οι μειοδότες των κάτωθι δρομολογίων της διαπραγμάτευσης της
21ης/10/2016 για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΕ 2333

31

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.
ΔΡΟΣΙΑ-ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΧΑΛΚΙΔΑ (ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ)
& ΕΠΙΣΤΡ.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜ.
860

115,00€

870

17,40€

2

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΤΑΕ2419

29

3

ΛΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΕ 2428

34

ΣΤΕΝΗ-ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

880

35

ΔΡΟΣΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

881

4

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑΕ2203

ΤΙΜΗ

47,80€
19,30€
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5
6
7
8
9
10

ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΕ 2333
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

38

ΤΑΕ2762

8

ΤΑΕ2626

26

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΕ2282

28

ΣΒΩΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΕ2401

30

ΤΑΕ2377

32

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΡΟΣΙΑ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟ)
ΣΚΥΡΟΣ-ΤΡΑΧΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
ΩΡΕΟΙ-Ν.ΠΥΡΓΟΣ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)
ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ) &
ΕΠΙΣΤΡ.
ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΣΕΛΜΑΝ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

889

6,80€

847

16,00€

871

9,90€

869

14,00€

859

41,75€

878

3,80€

4. Κηρύσσει άγονα τα παρακάτω πέντε (5) τμήματα/δρομολόγια:
ΑΓΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Α/Α ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΕΣΟΝ
ΤΑΞΙ

1

5

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-ΨΑΧΝΑ&ΕΠΙΣΤΡ.

864

2

6

ΡΟΒΙΕΣ-ΑΜΠΟΥΡΙΑ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

868

3

9

ΣΧΙΖΑΛΗ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ

885

ΤΑΧΙ

4

11

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ-ΜΑΡΜΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

879

ΤΑΞΙ

5

16

ΚΑΡΑΒΟΣ - ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 13:00 Μ.Μ.)

873

ΤΑΞΙ

ΤΑΞΙ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 80
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών [σχετικά με την έφεση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
«Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εκπαιδευτικών ΕΡΩΔΙΟΣ Συν. Π.Ε.»].
(Εισηγητής κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 10241/71/18-12017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Επειδή, η ένδικη υπόθεση συγκαταλέγεται μεταξύ των ειδικότερων περιπτώσεων του
άρθρου 176 παρ. 1 στοιχ. ιγ΄ εδ. β΄ Ν. 3852/2010, ήτοι αφορά ζήτημα το οποίο έχει ιδιαίτερη
σημασία για τα συμφέροντα της Περιφέρειας, αλλά και ιδιάζουσα φύση, και ο χειρισμός του
απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, και άρα, για το λόγο αυτό, έχουμε τη γνώμη ότι, ο
χειρισμός της εν λόγω υπόθεσης πρέπει κατ’ εξαίρεση να ανατεθεί από κοινού στη δικηγόρο
του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Ελένη Θαλασσινού, η οποία χειρίστηκε την υπόθεση για την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
πρωτοδίκως, και σε δεύτερο δικηγόρο εκτός της νομικής αυτής υπηρεσίας, εξαιτίας της
προαναφερθείσας ιδιάζουσας βαρύτητας του θέματος που αφορά, λαμβανομένου ιδιαιτέρως
υπόψη και του ιδιαίτερου φόρτου εργασίας του εν λόγω γραφείου για τα τρεχούσης φύσεως
θέματα.
Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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1. Διορίζει, κατ’ εξαίρεση, πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον
δικηγόρο Ιωάννη Ευταξία του Σωκράτη [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 24261], κάτοικο Αθηνών, οδός
Μαντζάρου αρ. 7, ο οποίος από κοινού με τη δικηγόρο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Ελένη Θαλασσινού, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Εφετείο Αθηνών, στη δικάσιμο της 02/02/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή,
να αποκρούσει την από 01/06/2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3548/09.06.2015 έφεση
που άσκησε το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός
Εκπαιδευτικών ΕΡΩΔΙΟΣ Συν.Π.Ε.», συντάσσοντας προτάσεις, 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 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και προτάσεις 288 ευρώ [149 € παράσταση συν 139 € προτάσεις], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80€/ώρα, ήτοι ποσού [80€ Χ
2 = 160 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Εφετείου, λαμβανομένης υπόψη της
φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 81
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 2/9-1-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 2/9-1-2017 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 82
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 206564/2557/16.12.2016 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρων για την εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 των
Νομών Βοιωτίας – Εύβοιας – Ευρυτανίας – Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 207444/1621/
2016/17-1-2017 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 206564/2557/16.12.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίσθηκε:
1. Να διοριστούν πληρεξούσιες δικηγόροι της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»: (α) η
δικηγόρος Ελένη Κούτσικου του Αλεξάνδρου [Α.Μ.: 355], κάτοικος Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6,
και (β) η δικηγόρος Παναγιώτα Βλαχά του Σπυρίδωνος [Α.Μ. 426], κάτοικος Λαμίας, οδός
Λεωνίδου, αρ. 6, οι οποίες να την εκπροσωπήσουν ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 18 του
Ν. 2218/1994 των Νομών Βοιωτίας – Εύβοιας – Ευρυτανίας - Φθιώτιδας και Φωκίδας, με την
εντολή, όπως, από κοινού ή έκαστη ξεχωριστά, παραστούν ενώπιον της ως άνω Επιτροπής την
19/12/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης, προκειμένου να
αποκρούσουν την από 24/10/2016 και υπ’ αριθ. πρωτ. 80/24.10.2016, καθώς και οποιαδήποτε
συμπληρωματική, προσφυγή της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «GROUP K.V.P.
ΚΟΥΤΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α.» κατά της υπ’ αριθ. 1558/2016 απόφασης της Οικονομικής
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Επιτροπής της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενεργώντας ό, τι κατά την κρίση τους απαιτείται
για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας ενώπιον της ως άνω Διοικητικής Αρχής.
2. Να καθοριστεί η αμοιβή έκαστης εκ των ανωτέρω δικηγόρων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο ποσό των 320,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24% (=
76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 396,80 ευρώ, το οποίο προκύπτει ως εξής:
- Αμοιβή για παροχή εξωδικαστικής εργασίας, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι
του Ν. 4194/2013, ποσού 80 ευρώ.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για 3 ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό [80 € Χ 3
= 240 €].
- Συνολική αμοιβή 320 ευρώ.
- Η παροχή της εξωδικαστικής εργασίας και οι ώρες απασχόλησης θα πιστοποιούνται με
βεβαίωση που θα εκδώσει ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι απέχει της ψηφοφορίας, διότι «είχε διαφωνήσει με
το συγκεκριμένο διαγωνισμό που αποτελεί μορφή ιδιωτικοποίησης και ενοικίασης εργαζομένων».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 83
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αναίρεσης της εταιρείας με την επωνυμία
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Στ΄).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 6480/40/16-12017 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 δικηγόρο
Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάμπους [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 90], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6,
η οποία να την εκπροσωπήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας [Τμήμα ΣΤ’], στη δικάσιμο της
06/02/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 22/04/2016
και με αριθμό κατάθεσης 1404/2016 αναίρεση που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, εξετάζοντας μάρτυρες, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη 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 1.473,00
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 353,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.826,52 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και προτάσεις 982 ευρώ [491 € παράσταση συν 491 € προτάσεις], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για έξι (6) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80 € Χ 6 = 480 €], για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Συμβουλίου
της Επικρατείας], λόγω της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 1.462 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 84
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«Ανώνυμη Βιομηχανική Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων – Ναυτιλιακή – Κτηματική - Τουριστική
και Εμπορική εταιρεία», με δ.τ. «ΚΟΜΑΚΤ Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 157523/1201/161-2017 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
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αποφασίζει ομόφωνα
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου,
δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο,
οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 85
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 78971/720/2016/
16-1-2017 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 δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής
Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στη δικάσιμο της 22/02/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 21/04/2010 και με αριθμό κατάθεσης
14744/2010 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 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 309 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € 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 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 = 160 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 86
ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης του Σωματείου με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ – ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΟΥ» και λοιπών (συν. 6)].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 184190/1458/
2016/16-1-2017 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 δικηγόρο
Κωνσταντίνο Καραγκούνη του Γεωργίου [Α.Μ.: 94], κάτοικο Λαμίας, οδός Καποδιστρίου αρ. 12, ο
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [Τμήμα Α3΄], στη δικάσιμο της
16/02/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 21/05/2008
και με αριθμό κατάθεσης ΑΚ272/22.06.2015 αίτηση ακύρωσης, που άσκησαν το Σωματείο με την
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ – ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΟΥ» και λοιποί [συν. 6
αιτούντες], συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
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2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 581 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 139,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 720,44 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 341 ευρώ [256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 3 = 240 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 581 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι «βλέπει με θετικό μάτι τις αντιδράσεις των
κατοίκων και κρίνει σκόπιμο να υπάρξει επικοινωνία και συζήτηση μαζί τους. Επειδή, όμως
εμπλέκονται στο αίτημα τουριστικές επιχειρήσεις και Α.Ε. με σαφή πρόθεση το κέρδος ...», θα
συμφωνήσει με την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 87
ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Κωνσταντίνας Αλειφτήρα, ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 1373/3/16-1-2017
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
Άμφισσας, κ. Εμμανουήλ Νικόλαο του Γεωργίου (Α.Μ. 26), κάτοικο Ιτέας, Καποδιστρίου 82, ο
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της
26/01/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 10/12/2002
και με αριθμό δικογράφου ΑΓ627/30.12.2002 αγωγή που άσκησε η Κωνσταντίνα Αλειφτήρα,
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 348 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 83,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 431,52 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, ποσού 80 ευρώ, για μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 348 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και ο Ιωάννης Αγγελέτος ζήτησαν να μην διοριστεί δικηγόρος.
Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι απέχει.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 88
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Σωματείου Ταξί με την επωνυμία
«Ο ΚΑΔΜΟΣ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8120/49/16-12017 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
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1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής
Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 26/01/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 18/10/1998 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ31/05.04.2007 προσφυγή, που άσκησε το Σωματείο Ταξί με την επωνυμία «Ο ΚΑΔΜΟΣ»,
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 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [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 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 = 160 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 89
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«Θωμάς και Σπυρίδων Μαντζαρλής Ο.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8122/50/16-12017 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 δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής
Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 26/01/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 25/06/2008 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ9/16.02.2011 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «Θωμάς και Σπυρίδων
Μαντζαρλής Ο.Ε.», 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 368 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 88,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 456,32 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, ποσού 80 ευρώ, για μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 368 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 90
ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8123/51/16-12017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας 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. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής
Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 26/01/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 02/01/2008 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ29/06.06.2011 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», 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 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [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 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 = 160 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 91
ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«BATANODE METALSTAR Ε.Π.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8126/52/16-12017 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 δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής
Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 26/01/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 23/10/2009 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ12/26.02.2011 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «BATANODE METALSTAR
ΕΠΕ», 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 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [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 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 = 160 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 92
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ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8129/53/16-12017 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 δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής
Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 26/01/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 15/12/2003 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ13/19.03.2013 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «EUROPA PROFIL
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.», 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 368 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 88,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 456,32 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, ποσού 80 ευρώ, για μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 368 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 93
ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Χρήστου Γκιόκεζα του
Δημητρίου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8133/54/16-12017 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 δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής
Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 26/01/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 25/11/2007 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ47/12.08.2014 προσφυγή, που άσκησε ο Χρήστος Γκιόκεζας του Δημητρίου, 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 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [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 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 = 160 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 94
ΘΕΜΑ 14o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«Βαφική Ανώνυμη Εταιρεία Βαφείο - Φινιριστήριο Υφασμάτων», ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8135/55/16-12017 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 δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής
Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 26/01/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 10/03/2009 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ54/22.09.2011 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΦΕΙΟ – ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ», 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 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [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 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 95
ΘΕΜΑ 15o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΑΣΤΕΡΣΟΛ - Ν. ΧΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8137/56/16-12017 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 δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής
Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 26/01/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 02/01/2008 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ59/14.11.2011 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΣΤΕΡΣΟΛ – Ν.
ΧΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», 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 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
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- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [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 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 96
ΘΕΜΑ 16o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Μπαγιάτη του
Ευαγγέλου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8139/57/16-12017 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
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου,
δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο,
οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 97
ΘΕΜΑ 17o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αριστέας Καραχάλιου του
Ανδρέα, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8140/58/16-12017 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», τη δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής
Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 26/01/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 10/11/2007 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ111/19.11.2007 προσφυγή που άσκησε η Αριστέα Καραχάλιου του Ανδρέα, 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 288 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 357,12 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και ο Ιωάννης Αγγελέτος, ζήτησαν να μην διοριστεί δικηγόρος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 98
ΘΕΜΑ 18o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«Σωληνουργεία Κορίνθου Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης
Ακινήτων», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας).
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8142/60/16-12017 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 δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής
Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 26/01/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 13/04/2004 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ61/18.11.2011 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ», 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 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [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 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 99
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3127/6/9-1-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση της 06/01/2017).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5322/13/12-1-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 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. 3127/6/9-1-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας
σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων
Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση της 06/01/2017), και συγκεκριμένα:
1. Την απ΄ευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων
για λόγους εκτάκτου ανάγκης, ιδιοκτησίας:
Α) ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ, για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επαρχ. Οδός 6)
1. ΔΙΑΣΤ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ - ΑΝΩ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ - ΔΙΑΣΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΟΡΙΑ
ΝΟΜΟΥ.
2. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ.
Β) ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επαρχ. Οδός
21 κ 19)
1. ΔΟΚΑΝΟ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ – ΛΙΛΑΙΑ.
2. ΓΡΑΒΙΑ – ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ.
Γ) ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΕΒΕ, για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνική οδός 27κ48)
κ (Επ. Οδός 4).
1. Στην περιοχή 51Km του Εθνικού Δικτύου Άμφισσας – Λαμίας.
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2. ΙΤΕΑ – ΔΕΣΦΙΝΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.
3. ΑΜΦΙΣΣΑ - ΔΕΛΦΟΙ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.
Δ) ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ ΟΕ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού
δικτύου (Επ. Οδός 5κ11κ12) κ (Εθνική Οδός 48).
1. ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ – ΚΟΝΙΑΚΟΣ - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ - ΑΘ. ΔΙΑΚΟ – ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ – ΠΥΡΑ – ΒΡΥΖΕΣ – ΣΤΡΩΜΗ – ΣΥΚΕΑ – ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ - ΛΙΔΟΡΙΚΙ.
2. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ – ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ - ΔΙΑΣ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ - ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΑΜΦΙΣΣΑ.
Ε) ΤΡΙΒΗΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επ. Οδός 8).
1. ΔΙΑΣΤ. ΚΡΙΑΤΣΙ – ΑΡΤΟΤΙΝΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.
ΣΤ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνική
Οδός 48) κ (Επ. Οδός 11κ15)
1. ΕΥΠΑΛΙΟ – ΠΕΥΚΑΚΙ – ΔΡΟΣΑΤΟ - ΔΙΑΣ. ΚΑΜΠΟΥ - ΔΙΑΣ. ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ - ΛΙΜΝΗ
ΜΟΡΝΟΥ.
2. ΤΕΙΧΙΟ – ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ – ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ – ΣΤΙΛΙΑ – ΜΗΛΕΑ - ΣΩΤΑΙΝΑ.
3. ΚΑΜΠΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ.
Ζ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτυου (Εθνική
Οδός 48) κ (Επ. Οδός 11Κ15).
1. ΕΥΠΑΛΙΟ – ΠΕΥΚΑΚΙ – ΔΡΟΣΑΤΟ - ΔΙΑΣ. ΚΑΜΠΟΥ - ΔΙΑΣ. ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ - ΛΙΜΝΗ
ΜΟΡΝΟΥ.
2. ΤΕΙΧΙΟ – ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ – ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ – ΣΤΙΛΙΑ – ΜΗΛΕΑ - ΣΩΤΑΙΝΑ.
3. ΚΑΜΠΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ.
Η) ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου (Επ. Οδός 13κ8κ10)
1. ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ – ΖΟΡΙΑΝΟΣ – ΚΟΥΠΑΚΙ - ΑΛΠΟΧΩΡΙ.
2. ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ - ΚΟΚΚΙΝΟΣ - ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ - ΚΕΡΑΣΙΑ.
3. ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΔΙΧΩΡΙ - ΔΑΦΝΟΣ.
2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του κάθε
μηχανήματος – οχήματος οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης του GPS του
κάθε μηχανήματος και το ημερολόγιο παρακολούθησης που θα τηρεί ο αρμόδιος υπάλληλος.
3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες αποχιονισμού (CPV9062000-9),
καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων (CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό και
πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε μηχανήματος, (όπως προκύπτουν από τα σχετικά
παραστατικά), την ημερομηνία - ημέρα εργασίας, την τιμή μίσθωσης, σύμφωνα με την 1864/1412-2016 απόφαση/πρακτικό 42, θέμα 6ον της Οικονομικής Επιτροπής, για το έτος 2017 και με την
συνολική δαπάνη με ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.
4. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος, και την
έντασή του. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή
λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση
Τεχνικών Έργων και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.
5. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
6. Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.
7. Στην ωριαία αποζημίωση που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Στ.Ε., συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για: μίσθωμα
μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών
οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κ.λ.π, συντήρηση και
επισκευή του μηχανήματος, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση του
μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση ατυχήματος και
γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 100
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ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5324/27/12-1-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση της 11/01/2017).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5328/15/12-1-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 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. 5324/27/12-1-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας
σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων
Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση της 11/01/2017), και συγκεκριμένα:
1. Την απ΄ευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων
για λόγους εκτάκτου ανάγκης, ιδιοκτησίας:
Α) ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθ. Οδός 27-Επ.
Οδός 4κ48).
1. ΑΜΦΙΣΣΑ-ΓΡΑΒΙΑ.
2. ΙΤΕΑ-ΔΕΣΦΙΝΑ
3. ΑΜΦΙΣΣΑ-ΔΕΛΦΟΙ.
2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του κάθε
μηχανήματος – οχήματος οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης του GPS του
κάθε μηχανήματος και το ημερολόγιο παρακολούθησης που θα τηρεί ο αρμόδιος υπάλληλος.
3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες αποχιονισμού (CPV9062000-9),
καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων (CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό και
πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε μηχανήματος, (όπως προκύπτουν από τα σχετικά
παραστατικά), την ημερομηνία - ημέρα εργασίας, την τιμή μίσθωσης, σύμφωνα με την 1864/1412-2016 απόφαση/πρακτικό 42, θέμα 6ον της Οικονομικής Επιτροπής, για το έτος 2017 και με την
συνολική δαπάνη με ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.
4. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος και την
έντασή του. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή
λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση
Τεχνικών Έργων και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.
5. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
6. Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα , αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.
7. Στην ωριαία αποζημίωση που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Στ.Ε., συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για: μίσθωμα
μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών
οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κ.λ.π, συντήρηση και
επισκευή του μηχανήματος, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση του
μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση ατυχήματος και
γενικότερα κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 101
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3814/19/9-1-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων Π.Ε. Φθιώτιδας (χιονοπτώσεις - παγετός από την 6/1/2017).
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών
Π.Σ.Ε.).
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 3827/21/9-1-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 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. 3814/19/9-1-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων Π.Ε. Φθιώτιδας (χιονοπτώσεις - παγετός από την 6/1/2017), και συγκεκριμένα:
1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
1) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 125583, ΜΕ 125588, ΜΕ 125590, ΜΕ 117080, ΜΕ 87609,
ΜΕ 128847, ΜΕ 83314, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα,
ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού, στην ΕΟ
Λαμίας – Άμφισσας, στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, περιοχών της Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου
Μακρακώμης και περιοχών.
2) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού, Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου και σε
τμήματα του οδικού δικτύου της ΔΕ Αγίου Γεωργίου, ΔΕ Μακρακώμης και ΔΕ Σπερχειάδας του
Δήμου Μακρακώμης, και το ΜΕ 82645 ιδιωτικού μηχανήματος τύπου φορτωτή-εκσκαφέα για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου Υπάτης - Καπνοχώρι – Λυχνό - Καστανιά.
3) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 85606 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα ιδιοκτησίας Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ ΣΙΑ ΟΕ, για τον αποχιονισμό της Ε.Ο. Λαμίας Καρπενησίου και του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Δ.Ε. Σπερχειάδας και στην Δ.Ε.
Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
4) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 20774 φορτωτή λαστιχοφόρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ
ΠΑΝΤΕΛΗ, για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού στην θέση άλατος
Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου.
5) Με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ-1157 φορτηγό μεταφοράς ιδιοκτησίας ΤΣΙΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, για την μεταφορά άλατος από την θέση άλατος Λαμίας στην θέση άλατος Δομοκού
και Τυμφρηστού.
6) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121664 ιδιωτικού μηχανήματος τύπου διαμορφωτή γαιών,
ιδιοκτησίας ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΑΒΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου.
7) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48705 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτή γαιών,
ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού, στην Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου
Δομοκού και οδικό δίκτυο Γοργοποτάμου – Δέλφινο - Κουμαρίτσι, Σκαμνός – Οίτη – Παύλιανη της
Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων και το υπ. αριθμ. ΡΟΖ-1034 φορτηγό για την μεταφορά
άλατος από Στυλίδα στην Σπερχειάδα για την πλήρωση των αυτοκινούμενων αλατιέρων.
8) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ- 54831 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή -εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Αθανασίου, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου Αταλάντης - Κυρτώνης, Αταλάντης – Σκάλα Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.
9) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 126155 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, στην περιοχή Μαρτίνου -Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών.
10) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-116467, τύπου φορτωτής ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΝΙΚΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε., για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην περιοχή Μαρτίνου Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών.
11) Με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜ-61389, τύπου γεωργικός ελκυστήρας με μαχαίρι
ιδιοκτησίας ΒΕΡΓΟΣ ΒΕΡΓΑΚΗΣ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου κόμβος Μαρτίνου –
Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών.
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12) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 78544 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΠΑΣΠΑΛΑ ΜΑΡΙΑ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην
περιοχή της Δ.Ε. Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών.
13) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 99624 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτή γαιών,
το ΜΕ 88293 και ΜΕ 131622 ιδιωτικά μηχανήματα τύπου φορτωτή – εκσκαφέα, το ΜΕ 109818
ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτηγό με λεπίδα, ιδιοκτησίας ΠΑΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κων/νου, για
τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο. Αταλάντη –
Κυρτώνη - όρια Νομού και Ε.Ο. Αταλάντη - Γουλέμι, Αταλάντη – Έξαρχος – Καλαπόδι στην Δ.Ε.
Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.
14) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 127974 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτής
γαιών, ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οδικό δίκτυο Αταλάντη-Σκάλα Αταλάντης, Αταλάντη-Κυπαρρίσι της Δ.Ε.
Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.
15) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 109777 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτής –
εκσκαφέα ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Χαραλάμπους, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οδικό δίκτυο Αταλάντης - Λιβανατών του Δήμου Λοκρών.
16) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 131616 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτήςεκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ του Ιωάννη, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οδικό δίκτυο Αταλάντη – Κυπαρίσσι - Κυρτώνη στην περιοχή της
Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.
17) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 116221 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Γοργοποτάμου – Δέλφινο - Κουμαριτσίου στην Δ.Ε. Γοργοποτάμου
του Δήμου Λαμιέων και στον οδικό άξονα Σπερχειάδα – Περιβόλι – Μάρμαρα - Κολοκυθιά Κυριακοχώρι.
18) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΚ 3238 φορτηγού με αλατιέρα και λεπίδα ιδιοκτησίας
ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην
Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου και στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Μακρακώμης του Δήμου Μακρακώμης.
19) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 116205 και ΜΕ 109800 ιδιωτικά μηχανήματα, τύπου
διαμορφωτή γαιών, ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας – Δομοκού - Ν. Μοναστήρι και στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε.
Δομοκού του Δήμου Δομοκού.
20) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 78519 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της Ε.Ο. Λαμίας – Κόμμα – Μοσχοχώρι - Δαμάστα και στην Ε.Ο.
Γοργοποτάμου – Δέλφινο – Κουμαρίτσι του Δήμου Λαμιέων.
21) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 96273 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φθιώτιδας στον οδικό άξονα Λαμίας – Λιβαδειάς του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.
22) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44788 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτή γαιών
και το ΜΕ-91708 μηχανήματος τύπου φορτωτή - εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Ο.Ε., για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας - Άμφισσας
του Δήμου Λαμιέων στην Ε.Ο. Λαμίας-Στυλίδας στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού και σε περιοχές της
ΔΕ Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων.
23) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 31699 ιδιωτικό μηχάνημα, τύπου διαμορφωτή γαιών,
ιδιοκτησίας ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου και στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε.
Μακρακώμης του Δήμου Μακρακώμης.
24) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121639 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου
και το ΝΧΥ-3942 όχημα μεταφοράς βαρέων οχημάτων ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ Ν.ΤΣΙΓΚΑ Ε.Π.Ε., για
τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην Ε.Ο. Πλατύστομο - Γιαννιτσού - Π. Γιαννιτσού.
25) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 116218 ιδιωτικό μηχάνημα προωθητής γαιών
ερπυστριοφόρου ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ Ν.ΤΣΙΓΚΑ Ο.Ε., τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην
Ε.Ο. Πλατύστομο - Γιαννιτσού - Π. Γιαννιτσού.
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26) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 37197 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου
ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, για το αποχιονισμό του οδικού δικτύου Άγιος
Γεώργιος – Δίκαστρο – Περίβλεπτο - Πιτσιωτά της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
27) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 98250 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου
και το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 73741 μηχάνημα τύπου φορτωτή – εκσκαφέα ιδιοκτησίας
ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της ΔΕ Λιβανατών του Δήμου Λοκρών.
28) Με αριθμό κυκλοφορίας NXY-7174 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτηγό με βυτίο
ιδιοκτησίας ΣΙΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, για τον αποχιονισμό με καταιονισμό ύδατος στο οδικό δίκτυο της
ΔΕ Λιβανατών του Δήμου Λοκρών.
29) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 70108 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή – εκσκαφέα
ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Πελασγίας – Γλύφας της
ΔΕ Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας.
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, που θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 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 τη 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».
(δ6) Το όχημα ανάλογα την κατηγορία της οδού θα φέρει και συνοδευτικό όχημα σε
ασφαλή απόσταση για την έγκαιρη προειδοποίηση των χρηστών του οδικού δικτύου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 102
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου
περιοχής Δομοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 8643/197/17-1-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας 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 του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής
Δομοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοικτή διαδικασία και
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης,
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
γ) τη δαπάνη για την κατασκευή του.
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας 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, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο
διαγωνισμός κατά την ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία
προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 103
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της
οδού Ροβιές - Ήλια- Λ. Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 7414/69/Φ.Ε./16-12017 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 και κατασκευή του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων
της οδού Ροβιές - Ήλια- Λ. Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
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, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, εάν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 104
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Οδός Αφράτι-Πισσώνας (Β’ Φάση)», Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 800.000,00 €.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 7668/74/Φ.Ε./16-12017 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: «Οδός Αφράτι-Πισσώνας (Β’ Φάση)», Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 800.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
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
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προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, εάν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 105
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του έργου: «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου βυζαντινών ναών Άτταλης», Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 8053/78/Φ.Ε./16-12017 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 τα υπ΄αριθμ. 1/20-12-2016 και 1α/30-12-2016 πρακτικά της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου βυζαντινών ναών
Άτταλης», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Αναστάσιος Γ.
Μπρόκος Ε.Δ.Ε.», που προσέφερε έκπτωση 48%, επιφυλασσομένων των διατάξεων των
άρθρων 103 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 106
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 6923/65/Φ.Ε./17-12017 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 τα υπ΄αριθμ. 1/22-12-2016 και 1α/17-1-2017 πρακτικά της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας
– Β΄ Φάση», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΝΘΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.», που προσέφερε έκπτωση 67%, επιφυλασσομένων των διατάξεων
των άρθρων 103 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 107
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – οριστική κατακύρωση αποτελέσματος του
διαγωνισμού του υποέργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ
των Νομών Εύβοιας – Βοιωτίας (Χρήση 2014-2017) – Β΄ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 219.500,00 €
με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών
Π.Σ.Ε.).
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 4533/71/10-1-2017
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
1. Εγκρίνει το από 10-1-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου:
«Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ των Νομών Εύβοιας – Βοιωτίας
(Χρήση 2014-2017) – Β΄ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 219.500,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.
2. Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική
επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα
και πενήντα δύο τοις εκατό (60,52%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 108
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 28ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1747/21-11-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια γενικού εξοπλισμού του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης
Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 3056/80/5-1-2017
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
Ανακαλεί την υπ’ άριθμ. 1747/21-11-2016 απόφασή της, περί έγκρισης διενέργειας
διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γενικού εξοπλισμού του
Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., διότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4726/12-12-2017
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, δεν δύναται να
διατυπώσει γνώμη για την διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας, διότι είχε καταψηφίσει το
συγκεκριμένο θέμα.
Ομοίως, ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 109
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού για την: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (προσωπικοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 161.290,00€ (χωρίς
Φ.Π.Α.).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 8260/158/17-1-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 16-1-2017 πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων του ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (προσωπικοί
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας
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Στερεάς Ελλάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 161.290,00€
(χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το οποίο, η από 29-12-2016 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας
«Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» κρίνεται απορριπτέα για τους εξής λόγους:
ι. Σχετικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις:
Στο άρθρο 5 της Διακήρυξης αναγράφεται ρητά και με σαφήνεια ότι «Σε περίπτωση που ο
προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις (Β+Γ) υποβάλλουν: α)… β)
ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο
είναι Α.Ε. […]». Ο ανωτέρω όρος μάλιστα, ιδίως για την περίπτωση της υπεύθυνης δήλωσης της
περίπτωσης Β του άρθρου 5 της Διακήρυξης, τέθηκε, για τη συμμόρφωση προς τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 εδ. γ΄ περ. ββ΄ του Ν. 4412/2016, όπου ορίζεται επί λέξει
ότι: «Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα)…, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.».
Εν προκειμένω, οι υπεύθυνες δηλώσεις των περιπτώσεων Β και Γ της Διακήρυξης
υπεγράφησαν μόνο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όχι από όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Α.Ε., όπως απαιτεί η διακήρυξη αλλά και οι οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η
έλλειψη της υπογραφής όλων των μελών του Δ.Σ. δεν θεραπεύεται από το γεγονός ότι στο σώμα
της υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, αναγράφεται ότι
αυτή αφορά και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., αφού η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση αφορά την έλλειψη
ιδιοτήτων που πρέπει να συντρέχει για κάθε υπόχρεο πρόσωπο ξεχωριστά, και επομένως η
σχετική δήλωση πρέπει να υποβάλλεται από το κάθε μέλος ατομικά, ή έστω τα μέλη να
συνυπογράφουν κοινή υπεύθυνη δήλωση.
ιι Σχετικά με την συνεχή αρίθμηση σελίδων:
Στο άρθρο 12 παρ. 2 περ. 1 της Διακήρυξης ορίζεται επίσης επί λέξει ότι: «ο φυσικός
φάκελος των εν λόγω δικαιολογητικών απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να είναι πλήρης και με
συνεχή αρίθμηση.». Ο εν λόγω όρος μάλιστα τέθηκε για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της
αμεροληψίας κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, βασικών αρχών που διέπουν τις διαδικασίες
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, καθώς αποσκοπεί στην εξάλειψη των αμφιβολιών περί της
πληρότητας του φυσικού φακέλου που κατατίθεται από έκαστο οικονομικό φορέα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τόσο η υποβολή υπευθύνων δηλώσεων από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., όσο και η αρίθμηση
των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στον φάκελο του οικονομικού φορέα, αποτελούν
ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
οικονομικού φορέα από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
ιιι Σχετικά με τις διευκρινίσεις για την «BYTE COMPUTER AEBE» και για την «HIPAC
AEBE»:
Οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν για τις προδιαγραφές 2.18.4, 1.3 και 2.1 του πίνακα
τεχνικών προδιαγραφών (ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
άρθρο 2 για την «BYTE COMPUTER AEBE» και για την «HIPAC AEBE» αντίστοιχα, είναι επί των
υποβληθέντων δικαιολογητικών.
Η Διακήρυξη αποτελεί το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον εκάστοτε διαγωνισμό,
και δεσμεύει τόσο την ίδια την αναθέτουσα αρχή, όσο και τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό,
εφόσον οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν δεν έχουν προσφύγει κατά της Διακήρυξης ή
ειδικότερου όρου αυτής.
Εφόσον δηλαδή, η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» δεν προσέφυγε ήδη κατά της Διακήρυξης και των
ειδικών όρων αυτής, τους οποίους παραβίασε η προσφορά της, θεωρείται ότι αποδέχτηκε
πλήρως τη Διακήρυξη και τους όρους της, με τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Η προσφορά της
εταιρείας παραβίασε αποδεδειγμένα τους ανωτέρω αναφερθέντες όρους της διακήρυξης.
2. Απορρίπτει την εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» για το επόμενο στάδιο σύμφωνα με τα ανωτέρω
ι, ιι και ιιι της παρούσης.
3. Εγκρίνει την συνέχιση των εταιρειών «BYTE COMPUTER AEBE» και «HIPAC AEBE»
στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 110
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για
την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης του Νομού, προϋπολογισμού 42.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 6294/164/13-12017 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. 2/11-1-2017 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού
για την ανάδειξη μειοδότη διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη
των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκ/σης του Νομού, προϋπολογισμού 42.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο μοναδικός υποψήφιος ανάδοχος, ήτοι η
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.»,
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης
με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.» - (Δ/νση Απέλλου 1, Τ.Κ. 10188,
Αθήνα), που κατέθεσε προσφορά ποσού 41.673,46 € με Φ.Π.Α..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 111
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση τροποποίησης - κατάργησης μαθητικών δρομολογίων, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2016-2017.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 7962/170/17-1-2017
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 τροποποίηση - κατάργηση μαθητικών δρομολογίων, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2016-2017, οι οποίες θα έχουν ισχύ από 11-9-2016, ως εξής:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΧΛΜ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
Α/Α

ΝΕΟ
12

6.2

Κατοικία

Τοπος
Σχολική Μ/τές ΧΛΜ
προορισμού μοναδα

Μέσο Δρομολόγ Ημερή Συνοδός Παρατηρήσ
μετ/ρας ιο μονο ή
σιο
εις
με
κόστος
επιστροφ
ή

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(28ης
(Αγ. Αθαν. 27
Οκτωβρίου,
Διστόμου 15,
Υψηλάντους 17, Φρυγίας 7,
Πινδάρου 6,
Φειδιππίδου
28ης
57,
Οκτωβρίου 9)
Καραγιαν/ου
62

ΕΙΔΙΚΟ
Ν/Γ
&
ΕΙΔΙΚΟ
Δ.Σ.

9

41

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦ.

Με
Επιστροφή

96,34

2,5 ώρες

Αύξηση χλμ.
& αλλαγή σε
μικρό
λεωφορείο

ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ

2ο & 7ο
ΔΣ. 1ο

25

29

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ.

Με
Επιστροφή

99,14

3 ώρες

Προσθήκη
2ου

ΘΗΒΑ
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ΓΕΛ 1ο
& 2ο
ΓΥΜΝ.
ο
1 ΕΠΑΛ

Γυμνασίου
Θήβας

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ
Α/Α

Κατοικία

Τόπος
προορισμού

Σχολική
μονάδα

ΧΛΜ

Μέσο
Δρομολόγιο Ημερήσιο Παρατηρήσεις
μεταφοράς μονό ή με
κόστος
επιστροφή

107

ΚΑΣΤΡΟ

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ

ΓΥΜΝ & ΛΤ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

20

ΤΑΞΙ

Με
Επιστροφή

30,12

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

108

ΚΑΣΤΡΟ

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ

ΓΥΜΝ & ΛΤ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

20

ΤΑΞΙ

Με
Επιστροφή

30,12

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 112
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση συμπληρωματικής δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 6313/140/13-1-2017
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 συμπληρωματική δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Συμπληρωματική δέσμευση
πίστωσης βάση της υπ΄
αριθ. 37/2016 σύμβασης για
την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης.

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

073.
1512.01

Προμήθεια
καυσίμων
θέρμανσης και
δαπάνες
κοινοχρήστων

447,50

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

62.745,00

33.063,58

29.233,92

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 113
ΘΕΜΑ 33ο: 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 τα υπ΄αριθμ. (α) (οικ.) 7021/155/
16-1-2017 και (β) 6652/17-1-2017 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, ως
εξής:

Α/Α

1

2

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

Αμοιβή στη
Δικηγόρο Ανάγνου
Παναγιούλα
σύμφωνα με την
02.05.073.0871.01
υπ’ αριθμ. 14/2017
απόφαση της
Οικονομικής
Επιτροπής
Αμοιβή στη
Δικηγόρο Ανάγνου
Παναγιούλα
σύμφωνα με την
02.05.073.0871.01
υπ’ αριθμ. 29/2017
απόφαση της
Οικονομικής
Επιτροπής
Προμήθεια
διακοσίων σάντουιτς
για τους
εγκλωβισμένους
στην Ε.Ο. στις 11-12017 σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ.
02.05.073.5152.01
20/11-1-2017
απόφαση της
Αντιπεριφερειάρχη
Βοιωτίας, σχετική
διάταξη Ν.
3852/2010 αρ. 159
&2
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

204,60

9.089,96

5.607,28

3.482,68

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

283,96

9.089,96

5.811,88

3.278,08

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

400,00

5.000,00

0,00

5.000,00

888,56

14.089.96

5.811,88

8.278,08

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

21868,00
245606,19 223738,19
Λοιπές ειδικές αμοιβές

21868,00
18600,00

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ππρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ , διάρκειας 8
μηνών, δυο ατόμων Δ.Ε. χειριστών
μηχανημάτων έργων για τις ανάγκες
συντήρησης υποδομών του Κωπαϊδικού
πεδίου

2

Πληρωμή δαπανών κινητής τηλεφωνίας

02.05.073.082
6.02

Δαπάνες
κινητής
τηλεφωνίας

150.00

350,00

200,00

150,00

3

Κάλυψη δαπανών συντήρησης Κτιρίων ΠΕ
Βοιωτίας

02.05.073.085
1.02

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
κτιρίων

1911,67

1911,67

0

1911,67

Λοιπές
02.05.073.542
Γεωργικές
02.05.073.0899.01
9.02
δαπάνες
(Ο.Κ)
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γενικά

4

Περιοδική εκπαίδευση Τεχνικών Δ/ντων,
Προϊσταμένης ΚΤΕΟ Αλιάρτου

02.05.073.088
1.02

Αμοιβές για
εκπαίδευση,
μετεκπαίδευ
ση
επιμόρφωση

6

Δαπάνη για συμμετοχή της ΠΕ Βοιωτίας στις
εκδηλώσεις του Δήμου Θηβαίων στα πλαίσια
των εγκαινίων και της λειτουργίας του
Μουσείου Θηβών

02.05.071.945
9.02

Διάφορα
έργα

3479,71

251771,18

176652,87

75118,21

7

Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής
προστασίας του Κωπαιδικού πεδίου
142036,38€ για έτος 2017 και 31563,64€ για
το έτος 2018

02.05.073.542
9.01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες
(Ο.Κ)

142036,38

454393,81

96025,77

358368,04

4191,20

6411,60

0

6411,60

446,40

3851,76

0

3851,76

2083,20

8000,00

443,31

7556,69

223,20

3851,76

446,40

3405,36

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
κα επισκευής
εγκαταστάσε
ων
Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού
Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
κα επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

160,00

160,00

0

160,00

8

Προμήθεια μίζας γεννήτριας, UΡS Ισχύος
10000VA/9000W και μορφολογία σύνδεσης
uρς με γεννήτρια

02.05.073.131
1.01

9

Αμοιβή για παροχή ρεύματος γεννήτριας στο
UΡS ROOΜ

02.05.073.086
9.01

10

Προμήθεια 64 μπαταριών 12 V του κεντρικού
UΡS

02.05.073.132
9.01

11

Αμοιβή για αντικατάσταση δυο ιμάντων στην
κλιματιστική μονάδα Α.Π.Χ και
αντικατάσταση 2 αυτόματων εξαεριστικών

02.05.073.086
9.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

12

Αμοιβή στον Δικηγόρο για την υπόθεση
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κλπ στη
Δικάσιμο της 26-1-17

02.05.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52

9089,96

357,12

8732,84

13

Αμοιβή στον Δικηγόρο για την υπόθεση
ΜΟΝΟΤΕΖ στη Δικάσιμο της 22-2-17

02.05.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

383,16

9089,96

912,64

8177,32

14

Αμοιβή στον Δικηγόρο για την υπόθεση
ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ στη Δικάσιμο της
26-1-17

02.05.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

357,12

9089,96

1295,80

7794,16

15

Αμοιβή στον Δικηγόρο για την υπόθεση
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ- ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ
ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΟΥ στη Δικάσιμο της 16-2-17

02.05.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

720,44

9089,96

1652,92

7437,04

16

Αμοιβή στον Δικηγόρο για την υπόθεση
ΒΑΦΙΚΗ Α.Ε ΒΑΦΕΙΟ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ στη Δικάσιμο της 26-1-17

02.05.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52

9089,96

2373,36

6716,60
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17

Αμοιβή στον Δικηγόρο για την υπόθεση
ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗΣ Ο.Ε
στη Δικάσιμο της 26-1-17

02.05.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

456,32

9089,96

2928,88

6161,08

18

Αμοιβή στον Δικηγόρο για την υπόθεση
ΒΑΤΑΝΟDE ΜΕΤΑΛΣΤΑΡ Ε.Π.Ε στη
Δικάσιμο της 26-1-17

02.05.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52

9089,96

3385,20

5704,76

19

Αμοιβή στον Δικηγόρο για την υπόθεση
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΙΟΚΕΖΑ στη Δικάσιμο της 261-17

02.05.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52

9089,96

3940,72

5149,24

20

Αμοιβή στον Δικηγόρο για την υπόθεση
ΜΑΣΤΕΡΣΟΛ-Ν. ΧΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε στη Δικάσιμο της
26-1-17

02.05.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52

9089,96

4496,24

4593,72

21

Αμοιβή στον Δικηγόρο για την υπόθεση Ο
ΚΑΔΜΟΣ στη Δικάσιμο της 26-1-17

02.05.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52

9089,96

5051,76

4038,20

181799,92

985397,93

502558,30

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

482839,63

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 114
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση παράτασης ημερομηνίας λήξης ανταποδοτικών τελών Κωπαϊδικού Πεδίου
και δυνατότητα τμηματικής καταβολής, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8896/210/17-12017 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση ημερομηνίας λήξης πληρωμής των λογαριασμών πάγιων και
αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού Πεδίου 2016, έως την 30η Απριλίου 2017.
Μέσα στο ανωτέρω οριζόμενο διάστημα οι οφειλέτες να έχουν τη δυνατότητα τμηματικής
καταβολής των οφειλών κατόπιν επικοινωνίας με τη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Βοιωτίας.
Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί θα επιβαρυνθούν με
τις νόμιμες προσαυξήσεις.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διότι «είναι κατά των τελών άρδευσης που έχουν
ανταποδοτικό χαρακτήρα, δεν είναι αντίθετος με διευκολύνσεις σε τέτοιες περιπτώσεις αγροτών οι
οποίοι δεν δύναται να ανταποκριθούν στα χρέη τους ... και τέλος έχει διαφορετική φιλοσοφία γα
την αξιοποίηση της Κωπαΐδας».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 115
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων – μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 8776/175/17-12017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 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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Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων – μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών της Π.Ε.
Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως κάτωθι:
AA

1

Τίτλος έργου
Μετακινήσεις εκτός έδρας και
οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων

Ειδικός
φορέας/
ΚΑΕ
01.071.
ΚΑΕ
9417

Προμηθευτής

Ποσό

Διάφοροι δικαιούχοι

10.325,53

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 0562, ΣΑΕΠ
0568, ΣΑΕΠ 566, ΣΑΕΠ 766, ΣΑΕΠ 066
2

3

4

5

6

7

Προμήθεια και τοποθέτηση
πληροφοριακών πινακίδων σε γέφυρα
σήμανσης στον ΠΑΘΕ Αθηνών –
Θεσσαλονίκης

01.071.
ΚΑΕ
9771

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

10.000,00

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
Επέκταση εφαρμογής προγράμματος
σίτισης και προώθησης υγιεινής
διατροφής – Διατροφή σε μαθητές
σχολείων πρωτοβάθμιας &
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

01.071.
ΚΑΕ
9899

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
PROLEPSIS

37.500.00

01.071.
ΚΑΕ
9899

ΒΙΝΕΤΟΥΜ Μ.Ε.Π.Ε

5.500,00

01.071.
ΚΑΕ
9899

ΔΕΘ HELEXPO

9.300.00

01.071.
ΚΑΕ
9899

ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ –
Ν. ΚΑΡΥΔΗΣ & ΣΙΑ
ΕΠΕ (4.427,09 €)
ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOYRS
(350,00 €)
Γεώργιος Μπότσης &
ΣΙΑ ΕΕ (9.880,00 €)
INTERBUS ΑΕ
(19.840,00 €)

4.777,09

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Τουριστική προβολή ΠΣΕ 2016
(Συνδιοργάνωση με την Ένωση
Οινοπαραγωγών Κεντρικής Ελλάδας
εκδήλωσης γευσιγνωσίας με τίτλο
«ΟΙΝΟΚΕΝΤΡΙΚΑ» για την προώθηση
ποικιλιών κρασιών της ΠΣΕ)
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Τουριστική προβολή ΠΣΕ 2016 σε
εκθέσεις και προωθητικές ενέργειες στο
εσωτερικό (άξονας 3.2) και συγκεκριμένα
για την συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση
«PHILOXENIA 2016”
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Τουριστική προβολή ΠΣΕ 2016
1. Δημοσιογραφικές BLOGGER & Β2Β
αποστολές και Δημόσιες σχέσεις
2. Δημιουργία δώρων (άξονας)
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Τουριστική προβολή ΠΣΕ 2016 σε
εκθέσεις και προωθητικές ενέργειες στο
εσωτερικό (άξονας 3.2),
1. Χειμερινή τουριστική καμπάνια ΠΣΕ στο
ΜΕΤΡΟ
2. Παραγωγή εκτύπωση διανομή free
pass

01.071.
ΚΑΕ
9899

29.720,00
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3. Διοργάνωση εκδηλώσεων 4. Προβολή
εκδηλώσεων

8

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Τουριστική προβολή ΠΣΕ 2016
(Δημιουργία BRAND NAME & WEB SITE)

9

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου
Μεγαπλάτανου

10

11

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ -Ίδια Έσοδα
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας
απήχησης (Επιχορήγηση του
φιλανθρωπικού συλλόγου «ΣΥΝ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ» για την διοργάνωση
ενημερωτικής εκδήλωσης για τον καρκίνο
του μαστού)
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας
απήχησης (Επιχορήγηση του μουσικού
πολιτιστικού συλλόγου «ΧΟΡΩΔΙΑ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» για την διεξαγωγή κοινής
συναυλίας με τη Βολιώτικη χορωδία για το
έργο του Μίκη Θεοδωράκη «Άξιον Εστί»

01.071.
ΚΑΕ
9899

Χρήστος Χιώτης

11.685,00

01.071.
ΚΑΕ
9779

Χρήστος Σουροπάνης

6.000,00

01.071.
ΚΑΕ
9779

ΣΥΝ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ

1.000,00

01.071.
ΚΑΕ
9779

Χορωδία Αταλάντης

3.000,00

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τις δαπάνες με α/α 4,5,6,7,8, που
αφορούν τουριστική προβολή της Περιφέρειας, γιατί αυτή γίνεται χωρίς σχεδιασμό και δεν
αξιολογείται η αποτελεσματικότητά της. Επίσης, επιφυλάσσεται για τη δαπάνη με α/α 3.
Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τις δαπάνες με α/α 4,5,6,7 και 8.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 116
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης 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. (οικ.) 8369/160/17-12017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 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 πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών, για την Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για
το Οικονομικό Έτος 2017, ως κατωτέρω:

α/
α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Λογαριασμός

Περιγραφή

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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1

Δαπάνη για την
προμήθεια
αναλώσιμων
υλικών

02.01.073.1723.01

2

Δαπάνη για την
προμήθεια
ηλεκτρολογικού
υλικού

02.01.073.1311.01

3

Δαπάνη για την
συμμετοχή της
ΠΣΕ σε Έκθεση
Οίνων & Ποτών
Prowein 2017
στο Ντισελντορφ
(19 – 21/3/2017)

02.01.073.0844.01

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αναλώσιμα
υλικά
μηχανοργάνω
σης για την
τεχνική
υποστήριξη
των Η/Υ των
υπηρεσιών της
Π.Ε. Φθ/δας
Ηλεκτρολογικό
υλικό για την
επισκευή και
επιδιόρθωση
ηλεκτρολογικο
ύ εξοπλισμού
των
υπηρεσιών της
ΠΕ Φθ/δας
Δαπάνη για
την συμμετοχή
της ΠΣΕ σε
Έκθεση
Οίνων &
Ποτών
Prowein 2017
στο
Ντισελντορφ
(19-21/3/2017)

3.000,00

10.000,00

4.500,00

2.500,00

1.000,00

9.000,00

0,00

8.000,00

7.500,00

150.000,00

24.000,00

118.500,00

11.500,00

169.000,00

28.500,00

121.008,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην αυτής με α/α 3.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 117
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην συνδιοργάνωση με το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών
Παράρτημα Φθιώτιδας, της εκδήλωσης «Γελάστε, είναι μεταδοτικό», στην Λαμία.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 7773/151/17-1-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 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 δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) με Φ.Π.Α., για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην συνδιοργάνωση με το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών Παράρτημα Φθιώτιδας, της
εκδήλωσης «Γελάστε, είναι μεταδοτικό», που θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 5 Φεβρουαρίου
2017, στη Λαμία.
Η δαπάνη συμμετοχής της Π.Σ.Ε. αφορά σε: α) εκτύπωση εντύπων, β) ηχητική κάλυψη
και γ) διαμονή των συντελεστών της εκδήλωσης, και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 073 Κ.Α.Ε.:
0844.01.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την αιτιολογία ότι «δεν προκύπτει το ευρύτερο
ενδιαφέρον για την εκδήλωση».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 118
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ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην συνδιοργάνωση με τον Όμιλο Φθιωτών Λογοτεχνών &
Συγγραφέων, στην έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «Η Λαμία του 19ου και 20ου αιώνα».
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 7765/150/17-1-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 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 δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού χιλίων εκατόν
πενήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (1.153,20 €) με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην συνδιοργάνωση με τον Όμιλο Φθιωτών Λογοτεχνών & Συγγραφέων, στην
έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «Η Λαμία του 19ου και 20ου αιώνα», που θα πραγματοποιηθεί από
8 έως 28 Φεβρουαρίου 2017, στη Λαμία.
Η δαπάνη συμμετοχής της Π.Σ.Ε. αφορά σε: α) εκτύπωση εντύπων και φωτογραφιών, β)
επικόλληση σε μακετόχαρτο και γ) προσφορά διαφόρων εδεσμάτων για τα εγκαίνια της έκθεσης,
και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 073 Κ.Α.Ε.: 0844.01.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 119
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών
Τεχνών Κεντρικής Ελλάδας (ΣΚΕΤΚΕ), στην καλλιτεχνική έκθεση με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟΝ».
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 6905/124/17-1-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 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 δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων
εννιακοσίων ενενήντα δυο ευρώ (10.992,00 €) με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών
Κεντρικής Ελλάδας (ΣΚΕΤΚΕ), στην καλλιτεχνική έκθεση με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟΝ», που θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο χώρο «Μελίνα», και θα διαρκέσει από 3 έως 15 Φεβρουαρίου.
Η δαπάνη συμμετοχής της Π.Σ.Ε. αφορά σε: α) έκδοση λευκώματος, β) δημιουργικό
αφίσας και εκτύπωση αφισών και λαβάρου (μπάννερ), γ) εκτύπωση προσκλήσεων και δ) κάλυψη
διαφόρων εδεσμάτων για τα εγκαίνια της έκθεσης, και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 073 Κ.Α.Ε.:
0844.01.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διότι «τα χρήματα είναι πολλά, δεν προκύπτει το
ενδιαφέρον για την εκδήλωση που άλλωστε είναι υποχρέωση του Υπουργείου Πολιτισμού».
Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος ψήφισε κατά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 120
ΘΕΜΑ 40ο: 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. 8280/181/17-1-2017
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
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Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Για την πληρωμή
προμήθειας ειδών
καθαριότητας του
τμήματος ΚΤΕΟ της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Φωκίδας
Για την πληρωμή
προμήθειας τριών
τζαμιών στο ΜΕ
125880 ΙΧ οχήματος
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της ΠΕ
Φωκίδας (ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
Για την πληρωμή
εργασίας τοποθέτησης
τριών τζαμιών στο ΜΕ
125880 ΙΧ οχήματος
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της ΠΕ
Φωκίδας (ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
Για την πληρωμή
εργασίας εξαγωγής
μπουκάλας και
επανατοποθέτησης στο
ΜΕ 100967 ΙΧ
οχήματος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της
ΠΕ Φωκίδας
(ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ)
Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο οποίος θα
αποκρούσει την από
03/10/2015 με αριθμό
κατάθεσης 2265/2015
αίτηση ακύρωσης που
άσκησε ο Ο.Τ.Α. με
την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ
ΔΕΛΦΩΝ » και ο
σύλλογος
«ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ –
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΛΤΟΥ –
ΠΟΤΑΜΩΝ» στο
Συμβούλιο της
Επικρατείας (Τμήμα Ε΄)
στην δικάσιμο της
01/02/2017 ή σε κάθε
μετ΄ αναβολής
ορισθείσας
(Κολοβατιανός
Σπυρίδων)

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

159,90

4.000,00

0,00

3.840,10

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

02.04.073.1231.01

Προμήθεια
ειδών
καθαριότητας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μέσων ξηράς
γενικά

272,80

15.000,00

0,00

14.727,20

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

310,00

8.000,00

0,00

7.690,00

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

124,00

8.000,00

0,00

7.876,00

02.04.073.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
πρόσωπων

1.713.68

10.000,00

7.686,11

600,21
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο οποίος θα
αποκρούσει την από
10/12/2002 με αριθμό
δικογράφου
ΑΓ627/30.12.2002
αγωγή άσκησε η
Αλειφτήρα Κωνσταντίνα
ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς στην
δικάσιμο της
26/01/2017 ή σε κάθε
μετ΄ αναβολής

6.

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2016

02.04.073.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
πρόσωπων

431,52

10.000,00

9.399,79

168,69

3.011,90

55.000,00

17.085,90

34.902,20

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 121
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης 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. 8588/196/17-1-2017
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 δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
1

ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων

1.000,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

60.000,00

15.943,24

43.056,76
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Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
ΠΕ Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
02.02.073.
0719.01

2

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
3

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων Τμήματος
Πληροφορικής ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
02.02.073.
0719.01

4

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων Γραφείου
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
02.02.073.
0719.01

5

6

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

02.02.073.
0719.01

εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715,0716,0717
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715,0716,0717
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715,0716,0717
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715,0716,0717
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715,0716,0717
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

500,00

60.000,00

16.943,24

42.556,76

250,00

60.000,00

17.443,24

42.306,76

250,00

60.000,00

17.693,24

42.056,76

150,00

60.000,00

17.943,24

41.906,76

3.000,00

60.000,00

18.093,24

38.906,76
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υπαλλήλων Τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
02.02.073.
0719.01

7

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
8

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
02.02.073.
0719.01

9

10

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Ευβοίας
για το α’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0719.01

(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715,0716,0717
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715,0716,0717
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715,0716,0717
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715,0716,0717
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &

7.000,00

60.000,00

21.093,24

31.906,76

4.750,00

60.000,00

28.093,24

27.156,76

5.250,00

60.000,00

32.843,24

21.906,76

1.750,00

60.000,00

38.093,24

20.156,76
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Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
11

12

13

14

15

16

17

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017

02.02.073.
0719.01

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
ΠΕ Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Τμήματος
Πληροφορικής ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Γραφείου
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο

02.02.073.
0721.01

02.02.073.
0721.01

εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715,0716,0717
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715,0716,0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση

3.250,00

60.000,00

39.843,24

16.906,76

421,00

30.000,00

15.829,00

13.750,00

400,00

30.000,00

16.250,00

13.350,00

2.550,00

30.000,00

16.650,00

10.800,00

150,00

30.000,00

19.200,00

10.650,00

150,00

30.000,00

19.350,00

10.500,00

1.500,00

30.000,00

19.500,00

9.000,00
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18

19

20

21

22

23

24

εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 201
Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Ευβοίας
για το α’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
Έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό όλων των
υπαλλήλων της ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

02.02.073.
0721.01

02.02.073.
0722.01

Προμήθεια μιας (1)
φωσφορούχας
πινακίδας κατεύθυνσης
02.02.073.
για τις ανάγκες της
1699.01
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της ΠΕ
Ευβοίας.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Έξοδα
διανυκτέρευσης στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Λοιπές προμήθειες

2.750,00

30.000,00

21.000,00

6.250,00

1.750,00

30.000,00

23.750,00

4.500,00

1.500,00

30.000,00

25.500,00

3.000,00

1.000,00

30.000,00

27.000,00

2.000,00

2.000,00

30.000,00

28.000,00

0,00

5.000,00

10.000,00

2.168,47

2.831,53

285,20

25.000,00

1.250,12

23.464,68

499.473,23

478.920,57

46.606,20

1.025.000,00
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 8592/197/17-1-2017
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, ποσού 2.000,00 €, σε βάρος
του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας έτους 2017, με υπόλογο τον
υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας, Παντελή Χρήστο, για την
πληρωμή δαπανών διοδίων και τη φόρτιση πομποδεκτών ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων, ώστε
να εξασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων της Π.Ε. Ευβοίας από τους σταθμούς των
διοδίων το έτος 2017.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0899.01 του Ε.Φ 02073.
Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 31-12-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 123
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε.
Εύβοιας στη συνδιοργάνωση με τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια Στερεάς Ελλάδας του 5ου
Μαθητικού Διαγωνισμού Στερεάς Ελλάδας, στη Χαλκίδα.
(Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 39/7792/16-1-2017
έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 2.500,00€ για
συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στη συνδιοργάνωση με τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια
Στερεάς Ελλάδας του 5ου Μαθητικού Διαγωνισμού Στερεάς Ελλάδας, στη Χαλκίδα, με θέμα την
Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία.
Ο μαθητικός διαγωνισμός έχει αγκαλιαστεί με θέρμη από την εκπαιδευτική και
επιχειρηματική κοινότητα με αποτέλεσμα να συμμετέχουν πολλοί μαθητές της Περιφέρειάς μας με
αξιόλογες εργασίες για τη δημιουργία βιώσιμων μελλοντικών επιχειρήσεων.
Είναι μια διοργάνωση η οποία αποτελεί συνδετικό κρίκο, όχι μόνο της εκπαίδευσης και της
επιχειρηματικότητας, αλλά τη συλλογική προσπάθεια και πρωτοβουλία όλων των φορέων της
Περιφέρειας που οδηγεί στην ανάπτυξη της περιοχής.
Η δαπάνη συμμετοχής αφορά την εκτύπωση δίπτυχων εντύπων, αφισών και επαίνους,
και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 02.073 και τον Κ.Α.Ε.: 0844.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 124
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 44ο: Ανάκληση της υπ΄άριθμ. 1903/14-12-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί συγκρότησης επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνή
διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού Πνευματικού Κέντρου Ι. Μ. Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 3057/81/5-1-2017
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
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 1903/14-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΟΡ7ΛΗ-ΧΑΕ) απόφασή της, περί
συγκρότησης επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνή διαγωνισμού
«Προμήθεια εξοπλισμού Πνευματικού Κέντρου Ι. Μ. Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, διότι σύμφωνα με
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4726/12-12-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, δεν δύναται να διατυπώσει γνώμη για τη διακήρυξη του εν λόγω
διαγωνισμού.
Συνεπεία των ανωτέρω δεν υφίσταται λόγος συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και ο Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι απέχουν από την
ψηφοφορία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 125
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 45ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, σε σχολεία και φορείς της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 9360/185/17-1-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 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 δωρεάν (χωρίς αντάλλαγμα) παραχώρηση κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο Δημοτικό Σχολείο Μακρακώμης, ως εξής:
Α/Α
1
2

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ
ΟΘΟΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
2

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 126

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
Ηλίας Μπουρμάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Περγαντάς
Βασίλειος Φακίτσας
Κωνσταντίνος Καραγιάννης
Ευστάθιος Κάππος
Ιωάννης Αγγελέτος
Γεώργιος Γκικόπουλος
Αθανάσιος Γιαννόπουλος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζωή Σύψα
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