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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 3ης Οκτωβρίου 2016
Αριθμός Πρακτικού 39
Στη Σκύρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (χώρα Σκύρου),
σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2016, 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, υπό την Προεδρία
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει της υπ΄αριθμ.
(οικ.) 151484/1787/27-9-2016 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, 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 37/19-9-2016 της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Νικολάου Αγγελάκη και της
Αναστασίας Αγγελάκη, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής των Βασιλείου Καρακικέ και λοιπών
(συνολικά 6 ενάγοντες), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας.
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.»,
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της σύμπραξης γραφείων μελετών
της εταιρείας με την επωνυμία «Γραφείο Μελετών Στυλιανού Ζαχαρόπουλου και Συνεργατών
Ε.Ε.», της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ – Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»,
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του Δημητρίου Κουτσόγιαννου και της Ευμορφίας Δέλιχα, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της Αλεξάνδρας
Παπαθανασίου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής – αγωγής του Χριστόδουλου
Σοροκάκη του Νικολάου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής – αγωγής της εταιρείας με την
επωνυμία «SICAP S.A.», κατά της υπ’ αριθ. 1554/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής – αγωγής της εταιρείας με την
επωνυμία «SICAP S.A.», κατά της υπ’ αριθ. 1555/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 420/20-9-2016 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Βοιωτίας (πυρκαγιά στο Δ.Δ. Ασωπίας του Δήμου Τανάγρας, στις 20-92016).
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου:
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου,
για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων, για
τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας.
(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 14o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων της
επαρχιακής οδού Νο 11 Αμυγδαλιά Στίλια» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας
για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 100.000 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του υποέργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην έξοδο Τολοφώνας, τεχνικών έργων στην περιοχή
Ερατεινής, ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην περιοχή Αγίου
Σπυρίδωνα της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 16o: Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 639/25-4-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί εξέτασης ενστάσεων – έγκρισης αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση και προστασία πρανών στην εθνική οδό 77 Χαλκίδα – Λ. Αιδηψού (Τμήμα Παγώντα
– Προκόπι), Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.200.000,00 με Φ.Π.Α., μετά την υπ΄αριθμ.
285/2016 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση α) Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία, β) του 2ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και γ) συμπληρωματικής πίστωσης εργασιών λόγω βλαβών
από ανωτέρα βία του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία δρόμου ΠΑΘΕ - Γλύφα», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 62.000,00 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 18ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και
μεταφορά άλατος (χύμα) για την περίοδο 2016», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 67.800€ με
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος σε 1100
δοχεία των 25 χλγ», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και λοιπών κρατήσεων.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του πρακτικού 3 του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 30.000,00 € με
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών
Π.Σ.Ε.).

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 21ο: Λύση διετούς σύμβασης μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017».
ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση σύμβασης μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2016-2017.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της
ΚΥΑ 24001/2013 για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου, του σχολικού έτους 2015 – 2016,
Π.Ε. Εύβοιας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
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(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργων από τις Δημόσιες Επενδύσεις της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 29ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1003/27-6-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε, περί αποδοχής προσφοράς της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας για την ηλεκτρονική είσπραξη
των τελών άρδευσης Κωπαΐδας μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 34ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 556/18-5-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου και εκβάθυνση λιμενολεκάνης (άρση προσάμμωσης) Α/Κ Ανθηδώνας» του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες και εργασίες Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Αθλητισμός και διατροφή»,
που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου 2016.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Παρόντα μέλη εννιά (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρμάς, Ιωάννης
Περγαντάς, Βασίλειος Φακίτσας, Κων/νος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος,
Γεώργιος Γκικόπουλος, και Αδαμάντιος Γεωργούλης (αναπληρωματικό μέλος του Αθανάσιου
Γιαννόπουλου).
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Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, ο
οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος
Μπακογιάννης 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. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Σ.Ε.,
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
Π.Σ.Ε., και
3. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε..

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε στα μέλη να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για τη προμήθεια 41 οχημάτων μέσω λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational
leasing) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και
αποφάσισε το παραπάνω θέμα να συζητηθεί πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1459

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για τη προμήθεια 41 οχημάτων μέσω λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational
leasing) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 154444/4833/310-2016 έγγραφο της Δ/νσης 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
Α) Εγκρίνει το από 27-9-2016 πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια 41 οχημάτων μέσω λειτουργικής χρονομίσθωσης
(operational leasing) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
Β) Απορρίπτει τις κάτωθι εταιρείες:
1) «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διότι, κατά τον
έλεγχο των ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων ανά κατηγορία οχήματος, διαπιστώθηκε από την
Επιτροπή ότι:
i) για τα επιβατικά οχήματα 1.300cc ο υποψήφιος μειοδότης δεν προσέφερε:
Πέδηση με δίσκους σε όλους τους τροχούς
Πλήρη εφεδρικό τροχό όμοιο με τους κανονικούς
Ασφάλιση της δεξαμενής καυσίμου εξωτερικά
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Δεξαμενή καυσίμου άνω των 40 λίτρων
Αντιολισθητικές αλυσίδες
Χρόνο παράδοσης των οχημάτων μικρότερο των δύο μηνών
ii) για τα επιβατικά οχήματα 1.400cc 4χ4 ο υποψήφιος μειοδότης δεν προσέφερε:
Πέδηση με δίσκους σε όλους τους τροχούς
Πλήρη εφεδρικό τροχό όμοιο με τους κανονικούς
Ασφάλιση της δεξαμενής καυσίμου εξωτερικά
Δεξαμενή καυσίμου άνω των 40 λίτρων
Αντιολισθητικές αλυσίδες
Χρόνο παράδοσης των οχημάτων μικρότερο των δύο μηνών
iii) για τα ημιφορτηγά οχήματα 1.600cc pickup ο υποψήφιος μειοδότης δεν προσέφερε:
Φώτα ομίχλης μπροστά και πίσω
Αντιολισθητικές αλυσίδες
Χρόνο παράδοσης των οχημάτων μικρότερο των δύο μηνών
iv) για τα ημιφορτηγά οχήματα 2.200 cc 4χ4 pickup ο υποψήφιος μειοδότης δεν
προσέφερε:
Πέδηση με δίσκους σε όλους τους τροχούς
Ωφέλιμο φορτίο άνω των 1.000 κιλών
Αντιολισθητικές αλυσίδες
Χρόνο παράδοσης των οχημάτων μικρότερο των δύο μηνών
v) για τα οχήματα τύπου VAN 2.200 cc ο υποψήφιος μειοδότης δεν προσέφερε:
Αντιολισθητικές αλυσίδες
Χρόνο παράδοσης των οχημάτων μικρότερο των δύο μηνών
vi) για τα οχήματα τύπου VAN 2.500 cc ο υποψήφιος μειοδότης δεν προσέφερε:
Φώτα ομίχλης μπροστά και πίσω
Την υπερκατασκευή στο ένα από τα δύο VAN
Αντιολισθητικές αλυσίδες
Χρόνο παράδοσης των οχημάτων μικρότερο των δύο μηνών
Επίσης για όλους τους τύπους οχημάτων, σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης
η εταιρεία κατά δήλωσή της θα αντικαταστήσει το όχημα με άλλο επιβατικό όχημα έως 1.400 cc
και όχι με αντίστοιχου τύπου όχημα, και
2) «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
διότι, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή ότι:
i) δεν έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
ii) οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υπογεγραμμένες ψηφιακά.
iii) δεν έχει κατατεθεί στην υπηρεσία φυσικός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής –
τεχνικής προσφοράς.
Γ) Ματαιώνει τον εν λόγω διαγωνισμό και εγκρίνει την επαναπροκήρυξή του με νέους
όρους.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1460
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 37/19-9-2016 της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 37/19-9-2016 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1461
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Νικολάου Αγγελάκη και της
Αναστασίας Αγγελάκη, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 130088/1023/19-92016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
οδός Αγίας Τριάδος, αρ. 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, στη δικάσιμο της 20/10/2016, ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 29/12/2008 και με αριθμό κατάθεσης
288/29.12.2008 αγωγή, που άσκησαν ο Νικόλαος Αγγελάκης και η Αναστασία Αγγελάκη,
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 € ανά ώρα, ήτοι συνολικό
ποσό [80 € Χ 2 = 160 ευρώ], για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου
δικαστηρίου, λαμβανομένου υπόψη και του οικονομικού αντικειμένου της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1462
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής των Βασιλείου Καρακικέ και λοιπών
(συνολικά 6 ενάγοντες), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 145912/1149/19-92016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
οδός Αγίας Τριάδος, αρ. 56 & Φιλικής Εταιρείας η οποία να την εκπροσωπήσει ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λαμίας, στη δικάσιμο της 20/10/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 16/09/2016 και με αριθμό κατάθεσης 646/19.09.2016 αγωγή, που
άσκησαν ο Βασίλειος Καρακικές και λοιποί [συνολικά 6 ενάγοντες], συντάσσοντας προτάσεις,
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 229 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 283,96 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 μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ, για τη μελέτη
φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της
υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.
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Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ζητώντας, «εξηγήσεις για τον λόγο που δεν
πληρώθηκαν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι… Ποιοι ευθύνονται και γιατί… Είναι απαράδεκτο να
στέλνονται στα δικαστήρια προκειμένου να εισπράξουν αυτά που δικαιούνται».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1463
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.»,
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 47085/493/27-92016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάμπους [Α.Μ./Δ.Σ.Λ.: 90], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, η
οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο της 11/10/2016, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με χρονολογία κατάθεσης
11/09/2003 αγωγή, που άσκησε ο Αστικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ», 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 737 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 176,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 913,88 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 737 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1464
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της σύμπραξης γραφείων μελετών
της εταιρείας με την επωνυμία «Γραφείο Μελετών Στυλιανού Ζαχαρόπουλου και Συνεργατών
Ε.Ε.», της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ – Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»,
του Δημητρίου Κουτσόγιαννου και της Ευμορφίας Δέλιχα, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 47084/492/27-92016 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» τον δικηγόρο
Βασίλειο Σέρελη του Ταξιάρχη [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 24190], κάτοικο Αθηνών, οδός Κυψέλης, αρ.
19, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο της 11/10/2016,
ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 22/01/2013 προσφυγή,
που άσκησε η σύμπραξη γραφείων μελετών της εταιρείας με την επωνυμία «Γραφείο Μελετών
Στυλιανού Ζαχαρόπουλου και Συνεργατών Ε.Ε.», της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ –
Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», του Δημητρίου Κουτσόγιαννου και της Ευμορφίας
Δέλιχα, 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 501 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 120,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 621,24 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 341ευρώ [256 € 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 Διοικητικού Εφετείου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 501 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1465
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της Αλεξάνδρας
Παπαθανασίου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 2614/37/27-9-2016
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάμπους [Α.Μ./Δ.Σ.Λ.: 90], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, η
οποία, να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [Τμήμα Α3 – Ακυρωτικό], στη
δικάσιμο της 20/10/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 13/02/2015 και με αριθμό κατάθεσης 94/2015 αίτηση ακύρωσης, που άσκησε η Αλεξάνδρα
Παπαθανασίου, 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 603 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 144,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 747,72 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 283 ευρώ [214 € παράσταση συν 69 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 603 ευρώ.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την αιτιολογία ότι «πρόκειται για διοικητικό
ζήτημα … από τα στοιχεία προκύπτει πως δεν υπήρξε επαρκής αιτιολόγηση».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1466
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής – αγωγής του Χριστόδουλου
Σοροκάκη του Νικολάου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 47083/491/27-92016 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
Άμφισσας κ. Νικόλαο Αναγνωστόπουλο (Α.Μ. 58) ο οποίος, να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
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Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο της 11/10/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή
να αποκρούσει την από 10/01/2014 και με αριθμό κατάθεσης 5/13.01.2014 προσφυγή – αγωγή,
που άσκησε ο Χριστόδουλος Σοροκάκης του Νικολάου, 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 497 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 119,28), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 616,28 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ, για μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του
οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 497 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1467
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής – αγωγής της εταιρείας με την
επωνυμία «SICAP S.A.», κατά της υπ’ αριθ. 1554/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 151114/1181/279-2016 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
Αθανάσιο Τσαντήλα του Γεωργίου [Α.Μ./Δ.Σ.Λ: 256], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, ο
οποίος, να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο της 19/10/2016, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 26/02/2014 και με αριθμό
κατάθεσης 27/27.02.2014 προσφυγή - αγωγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «SICAP
S.A.», 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 737 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 176,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 913,88 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 737 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1468
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής – αγωγής της εταιρείας με την
επωνυμία «SICAP S.A.», κατά της υπ’ αριθ. 1555/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 151088/1180/279-2016 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
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο
Αθανάσιο Τσαντήλα του Γεωργίου [Α.Μ./Δ.Σ.Λ: 256], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, ο
οποίος, να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο της 19/10/2016, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 26/02/2014 προσφυγή αγωγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «SICAP S.A.», 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 737 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 176,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 913,88 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 737 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1469
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 420/20-9-2016 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Βοιωτίας (πυρκαγιά στο Δ.Δ. Ασωπίας του Δήμου Τανάγρας, στις 20-92016).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 424/22-9-2016 έγγραφο
της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 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 υπ΄αριθμ. 420/20-9-2016 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Βοιωτίας (πυρκαγιά στο Δ.Δ. Ασωπίας του Δήμου Τανάγρας, στις 20-9-2016), και συγκεκριμένα:
1. Την απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων :
A/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΙΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
CERMA JANI
ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΟΧΗΜΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ (20 ΤΟΝ.)
ΥΔΡΟΦΟΡΑ (15 ΤΟΝ.)

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕ 130350
ΒΙΜ 8171

ΥΔΡΟΦΟΡΑ (20 Τον.)
UNIMOG
(3,5Τον.)
UNIMOG
(3,5Τον.)
UNIMOG
(2,8 TON.)

ΒΙΖ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ

4665
93838
79222
70988

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε βεβαίωση
που θα υπογράφεται από τον Διοικητή της Π.Υ Τανάγρας και από το Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1493/09-11-2015 απόφαση
(πρακτικό 31/09-11-2015, θέμα 11Ο Ε.Η.Δ.) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
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3. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης,
μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1470
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου:
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθμ. (α) 147025/2766/21-92016 και (β) 148124/2786/22-9-2016 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας
προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου:
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως
εξής:
Α/Α

Τίτλος Έργου

Ειδικός Φορέας

Προμηθευτής/
Ανάδοχος

Ημερομηνίες
εργασιών

Ποσό

1

1 εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας,
κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
στην κοίτη του ποταμού Βρούτου
θέση ΚΕΓΕ για την προστασία
των όμορων ιδιοκτησιών από
πλημμυρικά φαινόμενα

2014ΕΠ56600015

ΤΑΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

5/08/2016
έως
20/09/2016

24.800,00 €

2014ΕΠ56600015

ΦΛΩΡΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ

4/08/2016
έως
3/09/2016

16.120,00 €

η

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566
Προϋπολογισμός: 24.800,00 €
Ποσό σύμβασης: 24.800,00 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός:24.800,00€
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: η
1 εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας,
προμήθεια ασφαλτομίγματος με
την αξία της ασφάλτου
ισοπεδωτικών στρώσεων με
μεταφορά και διάστρωση για την
αποκατάσταση καθιζήσεων σε
διάφορα τμήματα του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου
2
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566
Προϋπολογισμός: 16.120,00 €
Ποσό σύμβασης: 16.120,00 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός:16.120,00€
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: -
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η

1 εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας,
κατασκευή τσιμεντόστρωσης για
την αποκατάσταση της
βατότητας στο τμήμα του οδικού
δικτύου Καρπενήσι-Προυσός στη
θέση Δερμάτι

3

2014ΕΠ56600015

ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566
Προϋπολογισμός: 15.000,00 €
Ποσό σύμβασης: 15.000,00 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός:15.000,00€
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: -

23/06/2016
έως
22/07/2016

15.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 55.920,00 €
Α/Α

Τίτλος Έργου

Ειδικός Φορέας

Προμηθευτής/
Ανάδοχος

Ημερομηνίες
εργασιών

Ποσό

2014ΕΠ56600015

ΣΒΕΡΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01/09/2016
έως
21/09/2016

8.957,76 €

η

1 εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας,
χρήση 2016, και ειδικότερα της
περιοχής του πρώην Δήμου
Αγράφων για εργασίες άρσης
καταπτώσεων στο τμήμα του
οδικού δικτύου Βαρβαριάδα –
Τρίδενδρο – Τροβάτο – όρια
Νομού Καρδίτσας

1

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566
Προϋπολογισμός: 8.957,76 €
Ποσό σύμβασης: 8.957,76 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός: 8.957,76 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: ΣΥΝΟΛΟ 8.957,76 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1471
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου,
για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 148164/2790/22-92016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου, για τα έτη
2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:
Α/Α

Τίτλος Έργου

Ειδικός Φορέας

Προμηθευτής /
Ανάδοχος

1

1 εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση μηχανημάτων για την

2014ΕΠ56600015

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ

η

Ημερομηνί
ες
εργασιών
01-09-2016
ΕΩΣ

Ποσό
8.729,60 €
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2

συντήρηση του οδικού δικτύου
στα όρια του Δήμου
Καρπενησίου για τα έτη 20162017», ΧΡΗΣΗ: 2016, και
ειδικότερα της περιοχής του
πρώην Δήμου Προυσού για
εργασίες καθαρισμού τεχνικών
στο τμήμα του οδικού δικτύου
Καστανιά – Πρόδρομος - Ροσκά
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566
Προϋπολογισμός: 8.729,60 €
Ποσό σύμβασης: 8.729,60 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός: 8.729,60 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: η
1 εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση μηχανημάτων για την
συντήρηση του οδικού δικτύου
στα όρια του Δήμου
Καρπενησίου για τα έτη 20162017», ΧΡΗΣΗ: 2016, και
ειδικότερα της περιοχής του
πρώην Δήμου Δομνίστας για
εργασίες άρσης καταπτώσεων
στο οδικό δίκτυο Άγιος
Χαράλαμπος - Πρόδρομος
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566
Προϋπολογισμός: 6.348,80 €
Ποσό σύμβασης: 6.348,80 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός: 6.348,80 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: -

17-09-2016

2014ΕΠ56600015

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

01-09-2016
ΕΩΣ
17-09-2016

6.348,80 €

ΣΥΝΟΛΟ15.078,40 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1472
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων, για
τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών
Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 148112/2785/22-92016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων, για τα έτη
2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:
Α/Α

Τίτλος Έργου

Ειδικός Φορέας

Προμηθευτής/
Ανάδοχος

Ημερομηνί
ες
εργασιών

Ποσό

1

1 εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση μηχανημάτων για την
συντήρηση του οδικού δικτύου
στα όρια του Δήμου Αγράφων

2014ΕΠ56600015

ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

01-09-2016
ΕΩΣ
21-09-2016

6.944,00

η
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2

3

4

για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ:
2016, και ειδικότερα της
περιοχής του πρώην Δήμου
Φραγκίστας για εργασίες
καθαρισμού δρόμων, άρση
καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο
Φραγκίστα – Γέφυρα Επισκοπής
και Φραγκίστα – Φτερόλακα –
Κρυονέρι
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566
Προϋπολογισμός: 6.944,00 €
Ποσό σύμβασης: 6.944,00 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός: 6.944,00 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: η
1 εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση μηχανημάτων για την
συντήρηση του οδικού δικτύου
στα όρια του Δήμου Αγράφων
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ:
2016, και ειδικότερα της
περιοχής του Δήμου Βίνιανης
για εργασίες άρσης
καταπτώσεων στο τμήμα του
οδικού δικτύου Βίνιανη – Δάφνη
- Μαυρομμάτα Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Προϋπολογισμός: 5.208,00 €
Ποσό σύμβασης: 5.208,00 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός: 5.208,00 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: η
1 εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση μηχανημάτων για την
συντήρηση του οδικού δικτύου
στα όρια του Δήμου Αγράφων
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ:
2016, και ειδικότερα της
περιοχής του πρώην Δήμου
Φραγκίστας για εργασίες
καθαρισμού δρόμων, άρσης
καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο
Κρυονέρι – Γέφυρα Τατάρνας
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566
Προϋπολογισμός: 6.944,00 €
Ποσό σύμβασης: 6.944,00 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός: 6.944,00 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: η
1 εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση μηχανημάτων για την
συντήρηση του οδικού δικτύου
στα όρια του Δήμου Αγράφων
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ:
2016, και ειδικότερα της
περιοχής του Δήμου Αγράφων
για εργασίες καθαρισμού
δρόμων και άρσης
καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο
του πρώην Δήμου Αγράφων
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566

2014ΕΠ56600015

ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ

01-09-2016
ΕΩΣ
17-09-2016

5.208,00

2014ΕΠ56600015

ΚΟΥΡΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

01-09-2016
ΕΩΣ
21-09-2016

6.944,00

2014ΕΠ56600015

ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ
Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.

01-09-2016
ΕΩΣ
17-09-2016

5.208,00
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6

7

Προϋπολογισμός: 5.208,00 €
Ποσό σύμβασης: 5.208,00 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός: 5.208,00 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: η
1 εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση μηχανημάτων για την
συντήρηση του οδικού δικτύου
στα όρια του Δήμου Αγράφων
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ:
2016, και ειδικότερα της
περιοχής του Δήμου Αγράφων
για εργασίες καθαρισμού
δρόμων και άρσης
καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο
του πρώην Δήμου Αγράφων
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566
Προϋπολογισμός: 5.654,40 €
Ποσό σύμβασης: 5.654,40 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός: 5.654,40 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: η
1 εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση μηχανημάτων για την
συντήρηση του οδικού δικτύου
στα όρια του Δήμου Αγράφων
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ:
2016, και ειδικότερα για εργασίες
καθαρισμού δρόμων και άρσης
καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο
του πρώην Δήμου Αγράφων
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566
Προϋπολογισμός: 5.208,00 €
Ποσό σύμβασης: 5.208,00 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός: 5.208,00 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: η
1 εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση μηχανημάτων για την
συντήρηση του οδικού δικτύου
στα όρια του Δήμου Αγράφων
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ:
2016, και ειδικότερα της
περιοχής του πρώην Δήμου
Αγράφων για εργασίες
καθαρισμού δρόμων - άρσης
καταπτώσεων στο τμήμα του
οδικού δικτύου Τροβάτο –
Κουστέσα και Τροβάτο Τρίδενδρο
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566
Προϋπολογισμός: 6.944,00 €
Ποσό σύμβασης: 6.944,00 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: Παρόν λογαριασμός: 6.944,00 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: -

2014ΕΠ56600015

ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-09-2016
ΕΩΣ
17-09-2016

5.654,40

2014ΕΠ56600015

ΝΤΑΛΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

01-09-2016
ΕΩΣ
17-09-2016

5.208,00

2014ΕΠ56600015

ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

01-09-2016
ΕΩΣ
21-09-2016

6.944,00

ΣΥΝΟΛΟ 42.110,40 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1473
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων της
επαρχιακής οδού Νο 11 Αμυγδαλιά Στίλια» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας
για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 100.000 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 146056/3839/20-92016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα υπ’ άριθμ. Ι/7-9-2016 και ΙΙ/20-9-2016 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού
του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων της
επαρχιακής οδού Νο 11 Αμυγδαλιά Στίλια» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας
για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 100.000 € με Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών
των υποψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ», που προσέφερε έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό (57%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1474
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του υποέργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην έξοδο Τολοφώνας, τεχνικών έργων στην περιοχή
Ερατεινής, ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην περιοχή Αγίου
Σπυρίδωνα της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 146068/3840/20-92016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλει την λήψη απόφασης επι του θέματος, προκειμένου να διενεργηθεί δημόσια
κλήρωση μεταξύ των αναδόχων που ισοβάθμισαν, στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής, στις 10-10-2016, στη Λαμία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1475
ΘΕΜΑ 16o: Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 639/25-4-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί εξέτασης ενστάσεων – έγκρισης αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση και προστασία πρανών στην εθνική οδό 77 Χαλκίδα – Λ. Αιδηψού (Τμήμα Παγώντα
– Προκόπι), Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.200.000,00 με Φ.Π.Α., μετά την υπ΄αριθμ.
285/2016 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 151018/4136/Φ.Ε./279-2016 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. Ανακαλεί την υπ’ άριθμ. 639/25-4-2016 απόφασή της (πρ. 17, ΑΔΑ: Ω0ΛΙ7ΛΗ-ΔΝΦ),
σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ΄αριθμ. 285/2016 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
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2. Δεν αποδέχεται στο σύνολό της, την από 11-3-2016 ένσταση του εργολήπτη δημοσίων
έργων «ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ» και δεν απορρίπτει τον 1ο προσωρινό
μειοδότη, δηλαδή την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε.».
3. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της υπ’
αριθμ. 285/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναθέτει το έργο στον 1ο προσωρινό μειοδότη,
δηλαδή στην ε.ε. «ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε.», με μέση προσφερόμενη έκπτωση 66,93%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1476
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση α) Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία, β) του 2ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και γ) συμπληρωματικής πίστωσης εργασιών λόγω βλαβών
από ανωτέρα βία του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία δρόμου ΠΑΘΕ - Γλύφα», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 62.000,00 με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών
Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 146263/6803/20-92016 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
Εγκρίνει:
1. το από 11-7-2016 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία του έργου:
«Αντιπλημμυρική προστασία δρόμου ΠΑΘΕ - Γλύφα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
62.000,00 με Φ.Π.Α.
2. τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, και
3. την συμπληρωματική πίστωση εργασιών λόγω βλαβών από ανωτέρα βία, όπως αυτός
συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, για συνολικό ποσό 13.750,90 ευρώ (εργασία και
Φ.Π.Α.), ήτοι επιπλέον 13.750,90 ευρώ (εργασία και Φ.Π.Α.) σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφησε θετικά, αλλά με επιφύλαξη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1477
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και
μεταφορά άλατος (χύμα) για την περίοδο 2016», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 67.800€ με
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 151156/3715/27-92016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά
άλατος (χύμα) για την περίοδο 2016», έως 1.300 τόνων, Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού
67.800€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1478
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος σε 1100
δοχεία των 25 χλγ», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και λοιπών κρατήσεων.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 3759/138664/7-9-2016
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 26-7-2016 πρακτικό δημοπρασίας του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος σε 1100 δοχεία των
25 χλγ», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών
κρατήσεων, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών
προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων προμηθευτών.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον μειοδότη «ΣΚΟΥΡΛΕΤΟ
ΑΡΙΣΥΤΟΔΗΜΟ», με τιμή προσφοράς 4,30€ ανά δοχείο των 25χλγ, ήτοι συνολική προσφορά με
Φ.Π.Α. 5.865,20€.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1479
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του πρακτικού 3 του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 30.000,00 € με
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών
Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 148448/6970/22-92016 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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/15-9-2016 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού
για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
αναδειχθέντα μειοδότη.
2. Κατακυρώνει την ως άνω προμήθεια στην εταιρεία «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ
Α.Ε.», με προσφερόμενη τιμή μονάδας 4,24 € ανά δοχείο 25 χγρ ψυχρού ασφαλτομίγματος επί
της τιμής τιμολογίου της μελέτης, ήτοι συνολική δαπάνη προμήθειας 14.443,39 € χωρίς ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1480

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 21ο: Λύση διετούς σύμβασης μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 126108/2543/26-92016 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:
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1. την λύση της υπ. αριθμ. 52/2015 υπογεγραμμένης διετούς σύμβασης μεταφοράς
μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 20152016 και 2016-2017, του ιδιοκτήτη ταξί Καπούλα Νικoλάου και την κήρυξη του ως έκπτωτου από
τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε τις
ανατεθείσες σε αυτόν υπηρεσίες.
2. την μερική κατάπτωση υπέρ του δημοσίου της εγγυητικής καλής εκτέλεσης του Ταμείου
Παρακαταθηκών (Νο 12815/10-09-2015), ποσού 419,75€ που κατέθεσε ο ανάδοχος κατά την
υπογραφή της σύμβασης, δεδομένου ότι εκτέλεσε τις ανατεθείσες σε αυτόν υπηρεσίες για ένα
ολόκληρο σχολικό έτος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1481
ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση σύμβασης μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2016-2017.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 150725/2932/27-92016 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 1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 51/10-9-2015 σύμβασης μεταξύ του
αναδόχου ιδιοκτήτη ταξί κ. ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ως προς το άρθρο 1: αντικείμενο σύμβασης ως εξής:
Α/Α

Α/Α
ΔΡΟΜ.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

1.

2.45

ΣΤΕΝΩΜΑ

4

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

2.45

ΣΤΕΝΩΜΑ

4

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ &
ο
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ & 2
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ &
ο
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ & 2
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
άνευ ΦΠΑ
39,06

43,21
(με πάγο ή χιόνι)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1482
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της
ΚΥΑ 24001/2013 για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου, του σχολικού έτους 2015 – 2016,
Π.Ε. Εύβοιας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 148848/5549/22-92016 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 δαπάνη ποσού 32.400,00 €, για την πληρωμή επιδομάτων μεταφοράς
μαθητών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α, 1β. και 2, του άρθρου 3 της ΚΥΑ
24001/2013 για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου, του σχολικού έτους 2015 – 2016, Π.Ε.
Εύβοιας, ως εξής:
Κατηγορία
επιδόματος

Βαθμίδα
Εκπαίδευσης

Επιδόματα μετεγκατάστασης

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ποσό
2.400,00

Σύνολο
12.900,00
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(Παρ. 1α άρθρου 3 ΚΥΑ
24001/2013)
Επιδόματα μεταφοράς με ευθύνη
των γονέων ή των κηδεμόνων
(Παρ. 1β άρθρου 3 ΚΥΑ
24001/2013)
Επιδόματα μεταφοράς με ευθύνη
των γονέων ή των κηδεμόνων
μέχρι την έναρξη
πραγματοποίησης των
δρομολογίων (Παρ. 2 άρθρου 3
ΚΥΑ 24001/2013)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

10.500,00

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

9.000,00

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

9.000,00

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

1.500,00

1.500,00

Σύνολο

32.400,00

18.000,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας,
Ειδικού Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1483
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 147508/5514/219-2016 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:
α) την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου
της Π.Ε. Εύβοιας και
β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1484
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργων από τις Δημόσιες Επενδύσεις της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 147279/2888/22-92016 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 πληρωμή δαπάνης έργου από τις Δημόσιες Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας,
ως εξής:
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Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΠΟΣΟ σε ευρώ

18η εντολή πληρωμής του Έργου «ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΑΓΡΑΦΑ –
Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ766
Προϋπολογισμός : 12.000.000,00 ευρώ
Ποσό σύμβασης: 6.634.107,59 ευρώ
Πληρωμές μέχρι σήμερα: 4.960.000,00 ευρώ
Παρών λογαριασμός: 330.000,00 ευρώ
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 1.344.107,59 ευρώ
Φορέας – ΚΑΕ : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»
Ανάδοχος : Κ/Ξ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ

330.000,00
ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1485
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 150744/2933/27-92016 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 πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό
έτος 2016, για την Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

Αμοιβή για συντήρηση και
επισκευή των οχημάτων
της ΔΤΕ.

02.03.073.0861.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και επισκευής
των οχημάτων της ΔΤΕ.

02.03.073.1321.01

2

3

Προμήθεια πινακίδων στο
κτιριακό συγκρότημα
ΟΑΕΔ, που στεγάζονται
υπηρεσίες της ΠΕ
Ευρυτανίας.

02.03.073.1699.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά
Προμήθεια
ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά
Λοιπές
προμήθειες

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

111,60

40.336,92

38.395,06

1.830,26

2.011,28

75.000,00

66.168,95

6.819,77

1.510,00

13.000,00

11.472,01

17,99

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1486
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 150148/3692/26-92016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. την πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για
προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, κατά
το έτος 2016, Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

δαπάνη για την πληρωμή
εξόδων ημερήσιας
αποζημίωσης
μετακίνησης
αποζημίωσης δώδεκα
(12) υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
02.04.073.0721.01
Κτηνιατρικής, του
τμήματος Περιβάλλοντος
και Υδροοικονομίας και
του τμήματος
Πληροφορικής της Π.Ε
Φωκίδας για τους Μήνες
Ιούνιο – Ιούλιο Αύγουστο του 2016
δαπάνη για την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης
αποζημίωσης
αποζημίωσης δώδεκα
(12) υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
02.04.073.0719.01
Κτηνιατρικής, του
τμήματος Περιβάλλοντος
και Υδροοικονομίας και
του τμήματος
Πληροφορικής της Π.Ε
Φωκίδας για τους Μήνες
Ιούνιο -Ιούλιο-Αύγουστο
του 2016
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

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

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

630,00

1.385,10

2.015,10

Β. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή
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υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2016, Π.Ε. Φωκίδας, ως
κατωτέρω:

Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

δαπάνη για την πληρωμή
της συμμετοχής
υπαλλήλου του τμήματος
Αλιείας-Υδατοκαλιέργειας
ο
στο 16 Πανελλήνιο
Συνέδριο Ιχθυολόγων
Δημοσίου σύμφωνα με το
Αριθμ.146543/222/23.09.2
016 έγγραφο της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής
δαπάνη για την πληρωμή
ημερήσιας αποζημίωσης
για την συμμετοχής
υπαλλήλου του τμήματος
Αλιείας-Υδατοκαλιέργειας
ο
στο 16 Πανελλήνιο
Συνέδριο Ιχθυολόγων
Δημοσίου σύμφωνά με το
Αριθμ.146543/222/23.09.2
016 έγγραφο της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

3

δαπάνη για την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης για την
συμμετοχής υπαλλήλου
του τμήματος Αλιείαςο
Υδατοκαλιέργειας στο 16
Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιχθυολόγων Δημοσίου
σύμφωνά με το
Αριθμ.146543/222/23.09.2
016 έγγραφο της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

4

δαπάνη για την πληρωμή
εξόδων Διανυκτέρευσης
για την συμμετοχής
υπαλλήλου του τμήματος
Αλιείας-Υδατοκαλιέργειας
ο
στο 16 Πανελλήνιο
Συνέδριο Ιχθυολόγων
Δημοσίου σύμφωνά με το
Αριθμ.146543/222/23.09.2
016 έγγραφο της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

40,00

2.000,00

40,00

1.960,00

160,00

24.251.16

21.250,00

2.841.16

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

02.04.073.0881.01

Αμοιβές για
εκπαίδευση,
μετεκπαίδευση,
επιμόρφωση

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717.

02.04.073.0719.01

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
εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

104,00

43.570,34

33.457.63

10.008.71

02.04.073.0722.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

180,00

1.000,00

0.00

820,00
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Α/Α

5

6

7

8

9

10

11

12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Για την πληρωμή
αντικατάστασης καμινάδας
λεβητοστασίου της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Φωκίδας
(ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ)
Για την πληρωμή
προμήθειας φίλτρων
πετρελαίου του ΜΕ
123237 οχήματος ΙΧ της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Φωκίδας
(ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ
ΟΕ)
Για την πληρωμή ελέγχου
λεβιέ κινήσεως του ΜΕ
123236 ΙΧ οχήματος της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Φωκίδας
(ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ &
ΣΙΑ ΟΕ)
Για την πληρωμή
ανταλλακτικών που
αφορούν την
αντικατάσταση εξάτμισης
του ΜΕ 93436 ΙΧ οχήματος
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της ΠΕ Φωκίδας
(ΚΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Για την πληρωμή εργασιών
που αφορούν την
αντικατάσταση εξάτμισης
του ΜΕ 93436 ΙΧ οχήματος
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της ΠΕ Φωκίδας
(ΚΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Για την πληρωμή
προμήθειας δύο (2)
έμπροσθεν ελαστικών του
ΚΗΗ 1627 οχήματος της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Φωκίδας
(ΦΑΝΑΡΑΣ Β. ΧΡΗΣΤΟΣ)
Για την πληρωμή
προμήθειας τεσσάρων (4)
ελαστικών του ΜΕ 123235
ΙΧ οχήματος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της ΠΕ
Φωκίδας (ΦΑΝΑΡΑΣ Β.
ΧΡΗΣΤΟΣ)
Για την πληρωμή εργασίας
τοποθέτησης- σύνδεσης
οπίσθιου φανού του ΜΕ
93436 ΙΧ οχήματος της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Φωκίδας
(ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

02.04.073.1311.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

396,80

5.000,00

3.999,23

603,97

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

19,84

48.519,98

44.840,62

3.659,52

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

322,40

23.000,00

15.991,68

6.685,92

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

589,00

48.519,98

44.860,46

3.070,52

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

210,80

23.000,00

16.314,08

6.475,12

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

292,34

48.519,98

47.083,78

1.143,86

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

1.215,20

48.519,98

45.868,58

1.436,20

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

37,20

23.000,00

17.901,28

5.061,52
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Α/Α

13

14

15

16

17

18

19

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Για την πληρωμή
προμήθειας οπίσθιου
φανού του ΜΕ 93436 ΙΧ
οχήματος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της ΠΕ
Φωκίδας
(ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ)
Για την πληρωμή εργασίας
επισκευής ελαστικού και
τοποθέτηση αυτού του ΜΕ
123238 ΙΧ οχήματος της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Φωκίδας
(ΦΑΝΑΡΑΣ Β. ΧΡΗΣΤΟΣ)
Για την πληρωμή εργασίας
που αφορά λύσιμο,
εξαγωγή κομμένου
ημιαξόνιου, γρανάζι από
δυναμό στον τόπο του
έργου (ΜΟΡΝΟΣ) και
μεταφορά στην
Θεσσαλονίκη και κόλλημα
αυτού του ΜΕ 123238 ΙΧ
οχήματος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της ΠΕ
Φωκίδας (ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ)
Για την πληρωμή
προμήθειας βοηθητικό
τρομπάκι πετρελαίου του
ΜΕ 123238 ΙΧ οχήματος
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της ΠΕ Φωκίδας
(ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ
ΟΕ)
Για την πληρωμή εργασίας
ελέγχου και επισκευής της
ηλεκτρονικής βαλβίδας στο
χειριστήριο του ΚΗΗ 1625
οχήματος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της ΠΕ
Φωκίδας (ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ)
Για την πληρωμή εργασίας
τοποθέτησης και σύνδεσης
εμπρόσθιου προβολέα του
ΚΗΗ 1626 οχήματος της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Φωκίδας
(ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ)
Για την πληρωμή
προμήθειας ανταλλακτικών
εμπρόσθιου προβολέα του
ΚΗΗ 1626 οχήματος της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Φωκίδας
(ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

49,60

48.519,98

45.818,98

2.651,40

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

285,20

23.000,00

17.616,08

5.098,72

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

781,20

23.000,00

16.834,88

5.383,92

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

62,00

48.519,98

45.756,98

2.701,00

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

272,80

23.000,00

16.562,08

6.165,12

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

37,20

23.000,00

16.524,88

6.437,92

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

121,52

48.519,98

45.635,46

2.763,00
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ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

20

Για την πληρωμή
συγκόλλησης λάμας στον
κουβά του ΜΕ 100967 ΙΧ
οχήματος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της ΠΕ
Φωκίδας (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ Γ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ)

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

186,00

48.519,98

45.449,46

2.884,52

21

Για την πληρωμή
προμήθειας διαφόρων
υλικών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της ΠΕ
Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

02.04.073.1699.01

Λοιπές
προμήθειες

737,80

15.000,00

8.987,44

5.274,76

22

Για την πληρωμή
προμήθειας
ηλεκτρολογικού υλικού για
τις ανάγκες των
υπηρεσιών της ΠΕ
Φωκίδας (ΣΕΗΝΟΦ ΟΕ)

02.04.073.1311.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

228,00

5.000,00

4.396,03

375,97

23

Για την πληρωμή
προμήθειας ενός (1)
τροφοδοτικού για τον
επιτραπέζιο υπολογιστή
του τμήματος
Πληροφορικής της ΠΕ
Φωκίδας (ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

02.04.073.1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών ,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών.

55,00

14.000,00

6.993,94

6.951,06

6.383,90

658.981,34

562.143,55

90.453,89

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1487
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 4815/27-9-2016
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:
Α. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό
έτος 2016 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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1

2

Προμήθεια ενός Η/Υ
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Δ/κουΟικ/κου

02.05.073.1723.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης για
επισκευή
02.05.073.1329.01
φωτοτυπικού μηχ/τος
για τις ανάγκες της
Β/θμιας Εκπ/σης
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Προμήθεια Η/Υ,
προγραμμάτων
και λοιπών υλικών

1050,00

33000,00

15655,03

17344,97

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

601,40

8000,00

4616,93

3383,07

241651.40

41000.00

20271.96

20728.04

Β. την δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή
υπηρεσιών, που έχουν εγκριθεί με προηγούμενες αποφάσεις Ο.Ε., που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2016, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

184,76

56500,00

52860.71

3639.29

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

184,76

56500,00

53045.47

3454.53

369.52

56500,00

53045.47

3454.53

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Κ.Α.Ε.

Αμοιβή στον Δικηγόρο
Λύγγο Μιχαήλ
σύμφωνα με το αρ.
02.05.073.0871.
1288/29-12-14 απόφαση
01
της Οικονομικής
Επιτροπής , Πράξη 28
Αμοιβή στον Δικηγόρο
Λύγγο Μιχαήλ
σύμφωνα με το αρ.
02.05.073.0871.
1287/29-12-14 απόφαση
01
της Οικονομικής
Επιτροπής , Πράξη 28
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Γ. την πληρωμή δαπάνης για δαπάνες που έχουν δεσμευτεί σχετικές πιστώσεις με
προηγούμενες αποφάσεις Ο.Ε και πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2016, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

02.05.073.5244.01

Δαπάνες
Φυτοπροστασίας

1

Έξοδα συμμετοχής υπαλλήλου στο
18 Φυτοπαθολογικό Συνέδριο στο
Ηράκλειο εισιτήρια, διανυκτερεύσεις,
ημερήσιες αποζημιώσεις, εγγραφή
στο συνέδριο)

ΠΟΣΟ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

640,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1488
ΘΕΜΑ 29ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1003/27-6-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε, περί αποδοχής προσφοράς της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας για την ηλεκτρονική είσπραξη
των τελών άρδευσης Κωπαΐδας μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 4850/27-9-2016
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
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 1003/27-6-2016 απόφασή της, ως προς το κομμάτι της
τιμολόγησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των τραπεζών στην πρόσκληση της Εθνικής Τράπεζας
για συμμετοχή στην είσπραξη των ανταποδοτικών τελών Κωπαΐδας μέσω του διατραπεζικού
συστήματος ΔΙΑΣ, ως εξής:
- Για τις τράπεζες ALPHA BANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ η
χρέωση θα έχει ως εξής: α) οι πληρωμές που θα διενεργούνται στα καταστήματα θα
επιβαρύνονται με προμήθεια 0,90€ ανά συναλλαγή την οποία θα χρεώνεται η Π.Ε. Βοιωτίας. β)
Το internet banking θα έχει προμήθεια 0,30€ την οποία θα επιβαρύνεται η Π.Ε. Βοιωτίας.
- Για τις τράπεζες ATTICA BANK, HSBC BANK, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΗΣΤΙΚΗ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ, η χρέωση θα έχει
ως εξής: α) οι πληρωμές που θα διενεργούνται στα καταστήματα θα επιβαρύνονται με προμήθεια
0,90€ ανά συναλλαγή την οποία θα χρεώνεται η Π.Ε. Βοιωτίας, β) Το internet banking δεν θα έχει
προμήθεια.
- Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ θα χρεώνει σύμφωνα με την τιμολογιακή της
πολιτική τις πληρωμές που θα διενεργούνται στα καταστήματα και το internet banking.
- Οι τράπεζες AEGEAN BALTIC BANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ προσφέρουν τιμή 0,90€ μόνο για συναλλαγές που θα
διενεργούνται στα καταστήματα.
- Για την υπηρεσία phone banking α) οι τράπεζες ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ
προσφέρουν την τιμή 0,30€, β) οι τράπεζες ATTICA BANK, HSBC BANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ δεν επιβάλλουν κάποια χρέωση, γ) οι τράπεζες EUROBANK και
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ θα χρεώνουν σύμφωνα με την τιμολογιακή τους πολιτική
και οι υπόλοιπες τράπεζες δεν πρόσφεραν κάποια τιμή.
- Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προσφέρει την τιμή 0,90€ για συναλλαγές που θα
διενεργούνται στα καταστήματα και μηδενική χρέωση για internet banking και Phone banking.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1489
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 150218/5609/26-92016 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 δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους πεντακοσίων δέκα τριών ευρώ (513,00
€), για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων από μη χρήση παραβόλων, σύμφωνα με
τον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΣΟ

1

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΑΥΙΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΤΕ

420,00

2

ΘΩΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ALPHA

54,00

3

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ALPHA

39.00

ΣΥΝΟΛΟ

513,00

Όλες οι ανωτέρω επιστροφές ποσών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Ευβοίας οικονομικού έτους 2016, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων”.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1490
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 150208/5606/26-92016 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 πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό
έτος 2016 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

2

3

4

5

6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Συμπληρωματική δαπάνη
λόγω αύξησης ΦΠΑ για
παροχή υπηρεσιών
μετεγκατάστασης του
φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΥΠ5ΦΘΙΩΤ-2701-18) ΑΙΡΕΤΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, στη
διεύθυνση Ιατρίδου 8,
Χαλκίδα (Δ/νση
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ευβοίας)
Προμήθεια 60 μπλοκ
ελέγχου και παραβάσεων
Μικτών Κλιμακίων για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών ΠΕ Ευβοίας

ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

02.02.073.0824.01

Υποχρεώσεις
από παροχή
τηλεπικοινωνια
κών
υπηρεσιών
(τέλη,
μισθώματα και
δαπάνες
εγκαταστάσεω
ν)

02.02.073.0843.01

Εκδόσειςεκτυπώσειςβιβλιοδεσία
(περιλαμβάνετ
αι και η
προμήθεια
χαρτιού)

Παροχή υπηρεσιών
ετήσιας ασφάλισης ενός
μηχανήματος έργου (ΜΕ
121117) και ενός φορτηγού
(ΚΗΗ 6146) της ΠΕ
Ευβοίας
Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και υγιεινής
για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της ΠΕ
Ευβοίας
Προμήθεια εκτυπωτή
compuprint SP40 PLUS
with tractor για τις ανάγκες
του Τμήματος Μεταφορών
και Επικοινωνιών Ιστιαίας
ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0899.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

02.02.073.1231.01

Προμήθεια
ειδών
καθαριότητας

Προμήθεια λογισμικού

02.02.073.1723.01

02.02.073.1713.01

Προμήθεια
γραφομηχανώ
ν,
μηχανημάτων
φωτοαντογρα
φικής κλπ
μηχανών
γραφείου
Προμήθεια

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜ
Ο
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

15,00

82.960,00

80.960,00

1.985,00

12.883,40

8.479,30

4.113,94

127.498,54

102.219,19

24.562,35

3.500,00

737,94

2.080,06

7.814,80

4.044,20

4.029,59

16.350,41

290,16

717,00

682,00

1.054,00

12.913,00

620,00

21.000,00

30

ΑΔΑ: ΩΓ897ΛΗ-ΒΚΥ

7

8

Glink με παραμετροποίηση
του Κεντρικού
Πληροφοριακού
Συστήματος για τις
ανάγκες του Τμήματος
Μεταφορών και
Επικοινωνιών Ιστιαίας ΠΕ
Ευβοίας
Προμήθεια δάφνινων
στεφανιών για τον
εορτασμό της επετείου της
ης
28 Οκτωβρίου
Παροχή υπηρεσιών
ηχητικής κάλυψης με
εγκατάσταση
μικροφωνικών και
ηχητικών συστημάτων στο
χώρο της πλατείας του
Αγίου Νικολάου που θα
γίνει η κατάθεση
στεφανιών και της
παραλίας της Χαλκίδας
που θα γίνει η παρέλαση
για τον εορτασμό της
ης
επετείου της 28
Οκτωβρίου

ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτω
ν και λοιπών
υλικών

02.02.073.5161.01

Δαπάνες
εθνικού
χαρακτήρα

744,00

10.000,00

2.214,00

7.042,00

02.02.073.5161.01

Δαπάνες
εθνικού
χαρακτήρα

1.488,00

10.000,00

2.958,00

5.554,00

5.610,16

280.754,94

209.412,82

65.731,96

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1491
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 150213/5607/26-92016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω
πιστοποιήσεων - λογαριασμών έργων, μελετών και δαπανών (Ε.Φ. 02071), Π.Ε. Εύβοιας, ως
εξής:
α/α

1

Τίτλος Έργου

Ανάδοχος/

Ποσό σε

Προμηθευτής

€

3ος λογαριασμός του έργου: «Παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης, επισκευής,
συντήρησης ηλεκτρονικού,
ηλεκτρολογικού και μηχανογραφικού
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
εξοπλισμού του Διοικητηρίου της ΠΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ευβοίας για την απρόσκοπτη λειτουργία
και την παροχή των υπηρεσιών του» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Σχετ: αρ. πρωτ.: 139885/3845/21-9-2016
έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας.
 Προϋπολογισμός έργου:
24.000,00
 Πληρωμές μέχρι σήμερα
6.000,00
 Παρόντας λογαριασμός:
3.000,00
 Σύνολο:
9.000,00
 Υπόλοιπο εγκρίσεων:
15.000,00

3.000,00

Κ.Α.Ε

9779
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2

3

Πληρωμή Α’ τμήματος του έργου:
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και
εκβάθυνση λιμενολεκάνης (άρση
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ
προσάμμωσης ) Α/Κ Ανθηδώνας» ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΣΑΕΠ 066 (2016ΕΠ06600012).
Σχετ: αρ. πρωτ.: 143458/3938/14-9-2016
έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας.
 Προϋπολογισμός έργου:
23.000,00
 Πληρωμές μέχρι σήμερα
0,00
 Παρούσα πληρωμή:
18.450,00
 Σύνολο:
18.450,00
 Υπόλοιπο εγκρίσεων:
4.550,00
Δαπάνες στα πλαίσια της συμμετοχής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως
Επικεφαλής Εταίρος στην Κοινωνική
Σύμπραξη για την υλοποίηση του
TITAN
Επιχειρησιακού προγράμματος
TRANSLOGIC
«Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
ΕΠΕ
Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)» στην ΠΕ Ευβοίας.

18.450,00

9372

18.780,00

9475

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1492
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 150732/5615/27-92016 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
Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
1. ποσού 560,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας,
με υπόλογο την Καμπουροπούλου Δέσποινα, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευβοίας, για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης επτά (7) ημερών κατά
τη μετάβασή της στο Παρίσι από τις 15 έως και τις 21 Οκτωβρίου 2016, για την υποστήριξη του
περιπτέρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και
Ποτών «SIAL PARIS 2016».
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.02.073.0721.01 του προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας έτους 2016.
Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 30-11-2016.
2. ποσού 560,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας,
με υπόλογο τη Σιώζου Ελευθερία, υπάλληλο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας (Εμπόριο – Απασχόληση - Επενδύσεις) & Περιφερειακού
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρεις Στερεάς
Ελλάδας, για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης επτά (7) ημερών κατά τη μετάβασή της στο
Παρίσι από τις 15 έως και τις 21 Οκτωβρίου 2016, για την υποστήριξη του περιπτέρου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών «SIAL
PARIS 2016».
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.02.073.0721.01 του προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας έτους 2016.
Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 30-11-2016.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διότι «είχε διαφωνήσει και διαφωνεί με την
πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης επτά (7) ημερών κατά την μετάβαση τους στο Παρίσι».
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Ομοίως ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος ψήφισε κατά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1493
ΘΕΜΑ 34ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 556/18-5-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου και εκβάθυνση λιμενολεκάνης (άρση προσάμμωσης) Α/Κ Ανθηδώνας» του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 150215/5608/26-92016 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
Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 556/18-5-2015 απόφασή της, περί έγκρισης δαπάνης και
διάθεση πίστωσης για το έργο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και εκβάθυνση
λιμενολεκάνης (άρση προσάμμωσης) Α/Κ Ανθηδώνας» του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας, ως προς τον ΚΑΕ, από τον λανθασμένο «ΚΑΕ 9779», στον ορθό
«ΚΑΕ 9372», λόγω μεταφοράς του έργου από το πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Εύβοιας,
στην ΣΑΕΠ 066 (2016ΕΠ06600012).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1494
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες και εργασίες Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 151072/4702/27-92016 έγγραφο της Δ/νσης 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 πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες και
εργασίες, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2016
ετών, ως κατωτέρω:
Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

02.01.073.1725.01

Προμήθεια κάθε
είδους
τηλεπικοινωνιακού,
μετεωρολογικού και
λοιπού συναφούς
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

Προμήθεια τριών (3) fax
και ενός (1)
πολυμηχανήματος για τις
ανάγκες δύο (2)
γραφείων Περιφερειακών
Παρατάξεων, του
κτηνιατρείου Δομοκού και
της Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης
Ετήσια δαπάνη
02.01.073.0899.01
συνδρομής της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο site
aftodioikisi.gr
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙ
ΠΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

850,00

83.200,00

56.170,00

26.180,00

1.500,00

228.180,00

209.087,40

17.592,60

2.350,00

311.380,00

265.257,40

43.772,60

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1495
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Αθλητισμός και διατροφή»,
που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου 2016.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 151106/4703/27-92016 έγγραφο της Δ/νσης 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 πληρωμή δαπάνης ποσού 6.200,00€ για συμμετοχή
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Αθλητισμός και
διατροφή», που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου 2016.
Η εν λόγω δαπάνη αφορά έντυπο υλικό της ημερίδας και θα βαρύνει τον ΚΑΕ:0844.01.
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν το 50% της
δαπάνης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1496
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και του εκτάκτου θέματος λύεται η
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Ηλίας Μπουρμάς

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζωή Σύψα

Ιωάννης Περγαντάς
Βασίλειος Φακίτσας
Κων/νος Καραγιάννης
Ευστάθιος Κάππος
Ιωάννης Αγγελέτος
Γεώργιος Γκικόπουλος
Αδαμάντιος Γεωργούλης
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