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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 06ης Νοεμβρίου 2017
Αριθμός Πρακτικού 41

Στη Λαμία την 06η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 44/5-3-2017 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07)
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. (οικ.)
239691/2659/01-11-2017 πρόσκλησης, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3852/2010, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π.
Μπακογιάννη, για να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού αριθμ. 39/23-10-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα
διορισμoύ Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (προσφυγή- ανακοπή
του Αθανάσιου Παναγοδήμου).
ΘΕΜΑ 3o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (προσφυγή του Χρήστου Λεβεντάκου).
ΘΕΜΑ 4o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Ειρηνοδικείο Άμφισσας (αγωγή του Αναγνώστη Παυλοστάθη).
ΘΕΜΑ 5o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (αγωγή της Παναγιώτας
Αθανασοπούλου και του Αθανασίου Αθανασόπουλου).
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ΘΕΜΑ 6o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (αγωγή του Ηλία
Δημητρέλου κ.λπ. [συν. 41]).
ΘΕΜΑ 7o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (αγωγή της Αγλαΐας
Μέγκου και λοιπών [συν. 33]).
ΘΕΜΑ 8o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (προσφυγή της
εταιρείας με την επωνυμία «FORBO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑΣ ΑΒΕΕ»).
ΘΕΜΑ 9o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (αγωγή αποζημίωσης της
Κωνσταντινιάς Μπέρδου]).
ΘΕΜΑ 10o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά-Τμήμα Β΄ (προσφυγή- αγωγή
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΚΑ Α.Ε.»).
ΘΕΜΑ 11o: Διαβίβαση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και αίτημα λήψης απόφασης για
άσκηση ενδίκου βοηθήματος καθώς και διορισμό δικηγόρου - Γνωμοδότηση.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση του 2ου πρακτικού (16-10-2017) της επιτροπής και κατακύρωση διαγωνισμού του
έργου “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας (Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου
αντλιοστάσιο “Αλεξίνα” ΤΟΕΒ Ανθήλης)”, προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α), Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης και κατασκευής του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ:
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»
του Έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2015-2016 & 2017» καθώς και των
όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 97.000,00
ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 1431/31-07-2017 προηγούμενης απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση ηλεκτρονικής
δημοπράτησης του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΟ Νο. 18 ΕΥΠΑΛΙΟ-ΚΛΙΜΑ» του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017», Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΙΑΛΤΡΑ-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ. ΤΜΗΜΑ:
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ», Π.Ε. Εύβοιας.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού «Προμήθεια
χρώματος διαγράμμισης 2017», της δαπάνης καθώς και των όρων της διακήρυξης, προϋπολογισμού
140.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του 2ου πρακτικού (25-10-2017) της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού [διακόσιοι (200) προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διακόσιες
(200) επίπεδες οθόνες] και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, προϋπολογισμού 199.999,60 ευρώ (με
Φ.Π.Α.), Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του 1ου πρακτικού (24-10-2017) της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Φθιώτιδα», που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών,
προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση του πρακτικού (24-10-2017) της επιτροπής και κατακύρωση του διαγωνισμού
«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017», Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του πρακτικού (24-10-2017) της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου της ΣΑΕΠ 566 «Προμήθεια άλατος
αποχιονισμού, έτους 2017», προϋπολογισμού 44.640,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη, της Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του υποέργου της ΣΑΕΠ 566: «Προμήθεια ελαστικών για τα
μηχανήματα έργου της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και έγκριση
της σχετικής πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο την
χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος για εργασίες αποχιονισμού του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, για το έτος 2017» και των όρων της διακήρυξης,
προϋπολογισμού 168.218,40 ευρώ, Π.Ε. Φωκίδας.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού
ασφαλείας, για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού
20.254,40 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση του πρακτικού (24-10-2017) της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου της ΣΑΕΠ 566 «Επισκευή-συντήρηση και
λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου, έτους 2017» και ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη, προϋπολογισμού 34.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Βοιωτίας.
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΘΕΜΑ 26o: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 407.582,38 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Βοιωτίας.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 234985/833/25-10-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες
από 25/10/2017) σε περιοχές των Δήμων Λοκρών και Λαμιέων.
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ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«ΕΡΓΑ-ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2017-2019», χρήση
2017, Π.Ε. Ευρυτανίας»
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης- δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0844 (τακτικός προϋπολογισμός)
για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Γυμναστικού Συλλόγου ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ. 2053/23-10-2017 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, ως
προς τον αριθμό απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης δαπάνης, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για την συμμετοχή των υπαλλήλων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο “9ο OTS Forum”, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 33ο: Ορισμός υπόλογου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους
2017, έγκριση δαπάνης-δέσμευση πίστωσης δεκτικών ΚΑΕ 01.073.0717, 0719, 0721 και 0722», Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης-δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ
Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 2036/23-10-2017 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την αντιμετώπιση
πυρκαγιάς στο Δ.Δ. Προδρόμου του Δ. Θήβας, ως προς τους αριθμούς των αναφερομένων πινακίδων
κυκλοφορίας των μηχανημάτων, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2017, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης-πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073), για συνδιοργάνωση εργαστήριων μουσικής και χορού
με θέμα «Ταξίδι με τις μούσες, μύηση στον κόσμο της τέχνης και της επιστήμης» σε συνεργασία με το
εργαστήρι καλλιτεχνικής παιδείας, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εύβοιας και το Δ. Χαλκιδέων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση δέσμευσης πίστωσης-πληρωμής έργων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 071) για « Υλοποίηση Συνοδευτικού Μέτρου
για την Κοινωνική Σύμπραξη Εύβοιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης “Αποκεντρωμένες Προμήθειες
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων
2015 – 2016 - Κ.Σ. - Εύβοια”, Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης-δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2017», Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων,
Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 44ο: Ορισμός Υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους
2017 και έγκριση δέσμευσης πίστωσης , Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 1936/2017 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης δαπανών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωση-πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών και διόρθωση της αριθμ. 2055/39/23-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε.
Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 47ο: «Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
της οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων, παροχή
υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κ.λ.π. έτους 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση συμπλήρωσης-τροποποίησης της αριθμ. 1730/2016 προηγούμενης απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.),
που αφορά στον προϋπολογισμό του έτους 2017 και τον πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση της 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΜΑ 51o: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση γραφείου της Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στο ΤΕΕ ανατολικής Στερεάς στο Ν. Φωκίδας.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αθλητισμού &
Πολιτισμού κ. Ιωάννη Κοντζιά για τη συμμετοχή του στην Τουριστική Έκθεση « 3η GRECKA
PANORAMA» στη Βαρσοβία (Πολωνία) από 1- 2 & 3 /12 / 2017
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα επτά (7) μέλη:
1) Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος,
2) Φακίτσας Βασίλειος, Αντιπρόεδρος,
3) Σανιδάς Χαράλαμπος, τακτικό μέλος,
4) Αργυρίου Δημήτριος, τακτικό μέλος,
5
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5) Κάππος Ευστάθιος, τακτικό μέλος,
6) Τιμπλαλέξης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος του Θωμά Γρεβενίτη,
7) Ευαγγελίου Παναγιώτης, τακτικό μέλος.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης:
1) Βαρδακώστας Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος καθώς και το αναπληρωματικό μέλος αυτού
Βουρδάνος Δημήτριος, τα οποία προσκλήθηκαν νομίμως.
2) Γκικόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος καθώς και το αναπληρωματικό αυτού Ντούρου
Ιωάννα-Σοφία, τα οποία προσκλήθηκαν νομίμως.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Μπερτσιμά Ιωάννα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄,
στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 164197/4319/24-7-2017 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης:
1) Ο κ. Καρνάβας Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.
2) Ο κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
3) Ο κ. Τσελάς Σταύρος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
4) Η
κα
Βαΐα
Τόλλιλη,
Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
της
Διεύθυνσης
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε
στα μέλη να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση άσκησης ενδίκου βοηθήματος αιτήσεως ανακλήσεως VI Τμήμα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. 382/2017 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερήσιας διάταξης κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της αποκλειστικής
προθεσμίας εντός της οποίας επιτρέπεται η άσκηση του ενδίκου μέσου.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης νέου δρομολογίου για την παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας.
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερήσιας διάταξης κρίνεται επιβεβλημένη για την μεταφορά των
μαθητών.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Φωκίδας.
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερήσιας διάταξης κρίνεται επιβεβλημένη για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 071,073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2017, Π.Ε. Φωκίδας.
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Η εισαγωγή του θέματος προ ημερήσιας διάταξης κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της αποκλειστικής
προθεσμίας εντός της οποίας επιτρέπεται η άσκηση του ενδίκου μέσου.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε τα
παραπάνω θέματα να συζητηθούν προ ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2109
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση άσκησης ενδίκου βοηθήματος αιτήσεως ανακλήσεως VI Τμήμα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. 382/2017 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 242285/1857/03-11-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε
τον αριθμ. πρωτ. 242428/2672/03-11-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει να ασκηθεί στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση ανακλήσεως κατά της υπ’
αριθ. 382/2017 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ii) Εγκρίνει να διοριστούν πληρεξούσιοι δικηγόροι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: α) ο
Ευθύμιος Καραϊσκος του Κωνσταντίνου, δικηγόρος Λαμίας (Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 131), κάτοικος Λαμίας,
οδός Λεωνίδου
αρ. 6, με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κατ’
εξαίρεση, και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της υπόθεσης για τα συμφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και β) ο Χρήστος Διαμάντης του Θεμιστοκλέους, δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ./Δ.Σ.Αθηνών:
24297), κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αρχιπελάγους αρ. 104, με την εντολή μαζί ή ο καθένας χωριστά,
να ασκήσουν την ανωτέρω αίτηση ανακλήσεως (σύνταξη, κατάθεση, κοινοποίηση κλπ.), καθώς και να
παραστούν και εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη δικάσιμο που θα οριστεί,
ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να υποστηρίξουν το ένδικο αυτό βοήθημα,
καταθέτοντας υπόμνημα και γενικά ενεργώντας, ό, τι κατά την κρίση τους απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.
iii) Εγκρίνει τον καθορισμό της αμοιβής για τον δικηγόρο Χρήστο Διαμάντη με βάση την αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:
α) Όσον αφορά την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της αίτησης ανάκλησης, στο ποσό των 374
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 89,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 463,76 ευρώ, το οποίο
προκύπτει ως εξής:
- Άσκηση αίτησης ανάκλησης 134 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι [80 Χ 3 =] 240 €, για
τη μελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Ελεγκτικό Συνέδριο], δεδομένης
της νομικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η εν λόγω υπόθεση, καθώς και του σημαντικού
οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 374 €.
β) Όσον αφορά την παράσταση και εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την υποστήριξη του εν λόγω ενδίκου βοηθήματος στη δικάσιμο που θα
οριστεί, στο ποσό των 572 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 137,28), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α]
709,28 ευρώ, το οποίο προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 332 € [198 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση τον πίνακα
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
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- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι [80 Χ 3 =] 240 €, για
τη μελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Ελεγκτικό Συνέδριο], δεδομένης
της νομικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η εν λόγω υπόθεση, καθώς και του σημαντικού
οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 572 €.
iv) Για τον δικηγόρο Ευθύμιο Καραίσκο του Κωνσταντίνου δεν ορίζεται και δεν θα εισπραχθεί
δικηγορική αμοιβή.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2110
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης νέου δρομολογίου για την παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ.
242378/2751/03-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 242520/2674/03-11-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, στο ΚΤΕΛ
Ν. Φωκίδας, του νέου δρομολογίου:
ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΜΑΛΑΜΑΤΑ (διπλή): 22,80 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
οικ.239363/2715/31-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την οποία εκδήλωσε
ενδιαφέρον μόνο η ανωτέρω εταιρεία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2111
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη τα αριθμ. πρωτ. 242544/2752/03-11-2017
και οικ. 242364/2749/03-11-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας
-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή τα οποία έλαβαν τους αριθμ. πρωτ.
242585/2676/03-11-2017και 242530/2675/03-11-2017 και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν
υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση υποβολής προσφοράς,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού
ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τις παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ /Α΄ 147), όπως ειδικότερα στους ακόλουθους πίνακες Α και Β αντίστοιχα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Α/Α

1

Δαπάνη

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
ΦΩΚΙΔΑΣ

Προμηθευτής
ΛΑΛΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο.Ε
ΓΙΑΓΤΖΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9
ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΦΜ
999917814 ΔΥΟ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΗΛ.
2265028727

Απόφαση
Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
40/30-11 -2017
ΑΠΟΦΑΣΗ: 2098
ΑΔΑ: 907Α7ΛΗ-5ΘΠ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0844

Ποσό
Απόφαση Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
3237/3-11-2017
Α/Α 3546

( ΜΕ
ΦΠΑ)

1000,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 7ΑΧΝ7ΛΗ-ΡΑΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
A/A

Δαπάνη
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ
2017

1

Προμηθευτής
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣ.ΦΑΝΑΡΑΣ-ΕΜΠ
ΟΡΙΟ-SERVICE
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-Ε.Ο.ΙΤΕ
ΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2
ΙΤΕΑ
ΤΗΛ.: 2265033327

Απόφαση
Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
30/21-8-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ: 1555
ΑΔΑ: ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 071
ΚΑΕ:9459

Απόφαση Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
2778/29-8-2017
Α/Α 2840
ΑΔΑ: 68757ΛΗ-ΛΔ6

Ποσό
( ΜΕ ΦΠΑ)

13.850,80
ΕΥΡΩ

ΑΦΜ: 035407973
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2112
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 071,073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2017, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 242426/5507/03-11-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς
την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 242666/2677/03-11-2017 και 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, προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2017, όπως ακολούθως:
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Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Κ.Α.Ε.

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί σχετικά με
την πράξη του Ε κλιμακίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για άσκηση ενδίκου
βοηθήματος αιτήσεως
ανακλήσεως σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .01

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

463,76

80.089,96

76.041,36

4.048,60

463,76

80.089,96

76.041,36

4.048,60

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2113
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού αριθμ. 39/23-10-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
H Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το πρακτικό της αριθμ. 39/23-10-2017 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2114
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα
διορισμoύ Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (προσφυγή- ανακοπή
του Αθανάσιου Παναγοδήμου).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 211434/16547/31-10-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238762/2630/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο
Κωνσταντίνος Πάζιος, Α.Μ. 47 δικηγορικός σύλλογος Ευρυτανίας (Ζαχαρία Παπαντωνίου 2,
Καρπενήσι ΤΚ. 36100), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, στη δικάσιμο της 14/12/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 12/03/2011 και με αριθμό δικογράφου ΑΚ42/18.03.2011 προσφυγή- ανακοπή
που άσκησε ο Αθανάσιος Παναγοδήμος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.
ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 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.
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- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 €/ ώρα, για μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα
129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως
άνω Δικαστηρίου τον πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως,
διαβιβάζοντας παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2115
ΘΕΜΑ 3o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (προσφυγή του Χρήστου Λεβεντάκου).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 169894/1319/31-10-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238782/2633/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Δημήτριος
Νικολάου του Ιωάννη, Δικηγόρος Αθηνών [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 37096], κάτοικος Ψυχικού, οδός
Μακεδονομάχου Πραντούνα, αρ. 16, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά,
στη δικάσιμο της 13/12/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 24/12/2015 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ202/24.12.2015 προσφυγή που άσκησε ο Χρήστος
Λεβεντάκος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει
ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 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 341 ευρώ [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 πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 501 ευρώ.
iii) H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην οποία κοινοποιείται το
παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
στην οποία επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται
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για την ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2116
ΘΕΜΑ 4o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Ειρηνοδικείο Άμφισσας (αγωγή του Αναγνώστη Παυλοστάθη).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 210722/1649/31-10-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238803/2636/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας o Καστανάς
Νικόλαος, δικηγόρος Άμφισσας, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο Άμφισσας, στη
δικάσιμο της 11/12/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από
22/07/2017 και με αριθμό δικογράφου 21/16.09.2017 αγωγή που άσκησε ο Αναγνώστης Παυλοστάθης,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την
κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 192 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 46,08), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 238,08 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 32 ευρώ [16 € παράσταση συν 16 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 192 ευρώ.
iii) H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην οποία κοινοποιείται
το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2117
ΘΕΜΑ 5o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (αγωγή της Παναγιώτας
Αθανασοπούλου και του Αθανασίου Αθανασόπουλου).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 148484/1101/31-10-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238818/2638/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Καστανάς
Νικόλαος, δικηγόρος Άμφισσας, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 07/12/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή
να αποκρούσει την από 20/05/2015 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ87/17-05-2016 αγωγή που άσκησαν
η Παναγιώτα Αθανασοπούλου και ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 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, με ποσό 80 €/ ώρα, για μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 348 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην οποία
κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον
πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας
παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2118
ΘΕΜΑ 6o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (αγωγή του Ηλία
Δημητρέλου κ.λπ. [συν. 41]).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 211443/1665/31-10-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238845/2639/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Ταλαμάγκας
Ανάργυρος δικηγόρος Άμφισσας, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 14/12/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή
να αποκρούσει την από 16/12/2011 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ266/28.12.2011 αγωγή που άσκησαν
ο Ηλίας Δημητρέλος κ.λπ. (συν.41), 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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ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 215 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 51,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 266,60 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και προτάσεις 215 ευρώ [161 € παράσταση συν 54 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
iii) Η Διεύθυνση Διοικητικού -Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως: (α) αφενός καταρτίσει τον πλήρη διοικητικό
φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών της επί της υποθέσεως, και διαβιβάσει αυτόν στη Νομική
Υπηρεσία, και (β) αφετέρου προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την ταυτόχρονη με τον ορισμό
δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω αναφερόμενο ποσό της αμοιβής
του εν λόγω δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2119
ΘΕΜΑ 7o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (αγωγή της Αγλαΐας
Μέγκου και λοιπών [συν. 33]).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 69469/515/31-10-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238875/2641/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Ταλαμάγκας
Ανάργυρος δικηγόρος Άμφισσας, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 07/12/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή
να αποκρούσει την από 16/12/2011 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ267/28-12-2011 αγωγή
που
άσκησε η Αγλαΐα Μέγκου και λοιποί (συν. 33), συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.
ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 215 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 51,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 266,60 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και προτάσεις 215 ευρώ [161 € παράσταση συν 54 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
ιιι) Η Διεύθυνση Διοικητικού -Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως: (α) αφενός καταρτίσει τον πλήρη διοικητικό
φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών της επί της υποθέσεως, και διαβιβάσει αυτόν στη Νομική
Υπηρεσία, και (β) αφετέρου προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την ταυτόχρονη με τον ορισμό
δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω αναφερόμενο ποσό της αμοιβής
του εν λόγω δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2120
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ΘΕΜΑ 8o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (προσφυγή της
εταιρείας με την επωνυμία «FORBO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑΣ ΑΒΕΕ»).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 211472/1666/31-10-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238920/2642/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Χαρίλαος
Τριανταφύλλου, Δικηγόρος Αθηνών [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 29056], κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης
Οκτωβρίου, αρ. 296Η, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 14/12/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 14/09/2010 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ272/15.09.2010 προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «FORBO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 149 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 35,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 184,76 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.
iii) Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στο
οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω
Δικαστηρίου τον πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως,
διαβιβάζοντας παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην
οποία επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για
την ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2121
ΘΕΜΑ 9o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (αγωγή αποζημίωσης της
Κωνσταντινιάς Μπέρδου]).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 208136/1630/31-10-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238957/2643/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο
Κωνσταντίνος Μπιλάλης του Λουκά, Δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 191], κάτοικος Λαμίας, οδός
Καποδιστρίου, αρ. 5, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 14/12/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 13/05/2010 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ114/17-5-2010 αγωγή αποζημίωσης που άσκησε η
Κωνσταντινία Μπέρδου, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 886 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 212,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1.098,64 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 726 ευρώ [363 € παράσταση συν 363 € 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 886 ευρώ.
iii) H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην οποία κοινοποιείται το
παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών της επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
στην οποία επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται
για την ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2122
ΘΕΜΑ 10o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα διορισμού Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά-Τμήμα Β΄ (προσφυγή- αγωγή
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΚΑ Α.Ε.»).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 157916/1212/31-10-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 239020/2646/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η Φωτεινή
Κανέτη του Χαραλάμπους, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 90] κάτοικος Λαμίας, οδός Λεωνίδου,
αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο της
06/12/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 14/04/2015 και
με αριθμό κλήσης ΚΛ1820/28-6-2017 προσφυγή- αγωγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΜΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο
«ΜΕΛΚΑ Α.Ε.», 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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ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.292 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 310,08), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1602,08 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 1.132 ευρώ [566 € παράσταση συν 566 € 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 1.292 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία κοινοποιείται
το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2123
ΘΕΜΑ 11o: Διαβίβαση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και αίτημα λήψης απόφασης για
άσκηση ενδίκου βοηθήματος καθώς και διορισμό δικηγόρου - Γνωμοδότηση.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 161534/1219/31-10-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 239148/2648/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει να ασκηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας το ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά της υπ’
αριθ. Α1844/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
ii) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Φώτιος
Γιαννούλας του Κωνσταντίνου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 25230], κάτοικος Αθηνών, οδός Νεοφύτου Βάμβα,
αρ. 6, ο οποίος να επιμεληθεί της ασκήσεως της άνω αιτήσεως αναιρέσεως [κατάθεση, κοινοποίηση
κλπ.]
iii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 811 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (=194,64 ), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1005,64 ευρώ, το οποίο προκύπτει
ως εξής:
- Άσκηση αίτησης αναίρεσης 331 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για έξι (6) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι [80 Χ 6=] 480 €, για
τη μελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Συμβούλιο της Επικρατείας].
- Σύνολο αμοιβής 811 €.
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iv) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
συγκοινοποιείται η παρούσα και η σχετική πράξη παρακαλείται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της,
να ετοιμάσει φάκελο και απόψεις, τον οποίο να μας παραδώσει.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2124
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση του 2ου πρακτικού (16-10-2017) της επιτροπής και κατακύρωση διαγωνισμού του
έργου “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας (Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου
αντλιοστάσιο “Αλεξίνα” ΤΟΕΒ Ανθήλης)”, προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α), Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 236019/8266/26-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 236030/2592/26-10-2017 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το αριθμ. 2 (16-10-2017) πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνει το διαγωνισμό
“Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας (Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου αντλιοστάσιο
“Αλεξίνα” ΤΟΕΒ Ανθήλης)”, Π.Ε. Φθιώτιδας, στον οικονομικό φορέα “ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.”, με μέση
τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό (57%) και με συνολικό ποσό σύμβασης 5.201,61 ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2125
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης και κατασκευής του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ:
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»
του Έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2015-2016 & 2017» καθώς και των
όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 97.000,00
ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 236666/4701/27-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 237458/2617/30-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου ΥΠΟΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση
Στηθαίων Ασφαλείας στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο Ν. Φωκίδας», του έργου «Συντήρηση Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600009 της
Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566», με ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
ii) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του έργου και των λοιπών τευχών δημοπράτησης που
απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου ( τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός- τιμολόγιο
εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς)
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iii) Εγκρίνει τη δαπάνη του έργου προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) από το
περιφερειακό πρόγραμμα από «ΣΑΕΠ566» ενάριθμο 2014ΕΠ56600009.
iv) Εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών ¨Έργων της Π.Ε Φωκίδας να
διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η
επιτροπή θα γίνει τριμελής ( 3) .Τα τρία μέλη με τους αναπληρωτές του θα είναι υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε
v) Εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας όπως με
απόφασή της μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και την
αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν
διενεργηθεί ή αποσφραγίσει κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί
καμία προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή
εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
vi) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, κατ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 77 του Ν.4055/2012 και άρθρου 98 του Ν.4412/2016, να ενημερώνει τους υποψηφίους
για την διαδικασία κατά την διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2126
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 1431/31-07-2017 προηγούμενης απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση ηλεκτρονικής
δημοπράτησης του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΟ Νο. 18 ΕΥΠΑΛΙΟ-ΚΛΙΜΑ» του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017», Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238833/4735/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 238868/2640/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 1431/31-07-2017 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό 28, Θέμα 20ον, ΑΔΑ: 6ΣΗΘ7ΛΗ-Υ3Β) περί έγκρισης όρων
δημοπράτησης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΟ Νο. 18 ΕΥΠΑΛΙΟ-ΚΛΙΜΑ» του Έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017», όπως
ακολούθως:
i) Εγκρίνει εκ νέου τους όρους διακήρυξης και περίληψης διακήρυξης της ηλεκτρονικής
δημοπράτησης του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΟ Νο. 18 ΕΥΠΑΛΙΟ-ΚΛΙΜΑ» του Έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017», με κωδικό αριθμό
2014ΕΠ56600009 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566.
ii) Εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας να
διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η
επιτροπή θα γίνει τριμελής ( 3) .Τα τρία μέλη με τους αναπληρωτές του θα είναι υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε
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iii) Εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας όπως με
απόφασή της μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και την
αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν
διενεργηθεί ή αποσφραγίσει κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί
καμία προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή
εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
iv) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, κατ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 77 του Ν.4055/2012 και άρθρου 98 του Ν.4412/2016, να ενημερώνει τους υποψηφίους
για την διαδικασία κατά την διαδικασία σύναψης της σύμβασης .
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 1431/31-07-2017 προηγούμενη απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2127
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΙΑΛΤΡΑ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ. ΤΜΗΜΑ:
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ», Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ.
235269/5381/26-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 235586/2587/26-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ. ΤΜΗΜΑ:
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ» μέχρι την 19-10-2018.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2128
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού «Προμήθεια
χρώματος διαγράμμισης 2017», της δαπάνης καθώς και των όρων της διακήρυξης, προϋπολογισμού
140.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 232369/8541/27-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προμηθειών Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 236394/2597/27-10-2017 και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
χρώματος διαγράμμισης 2017”, Π.Ε. Φθιώτιδας, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς.
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ii) Εγκρίνει την δαπάνη για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού
140.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος του Ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 της ΣΑΕΠ 566, για το
υποέργο: "Προμήθεια Χρώματος Διαγράμμισης έτους 2017".
iii) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2129
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του 2ου πρακτικού (25-10-2017) της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού [διακόσιοι (200) προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διακόσιες
(200) επίπεδες οθόνες] και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, προϋπολογισμού 199.999,60 ευρώ (με
Φ.Π.Α.), Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 205501/7890/27-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προμηθειών Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 236711/2602/27-10-2017 και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει το αριθμ. 2/25-10-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών
και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (διακόσιοι -200- προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
διακόσιες -200- επίπεδες οθόνες)”, συνολικού προϋπολογισμού 199.999,60€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
ii) Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα “HIPAC Α.Ε.” (ΑΦΜ: 094472691, ΔΟΥ:
ΦΑΕ Αθηνών -Ταχ.Δ/νση: Ευρυδάμαντος 53 Αθήνα), που προσέφερε συνολικό ποσό 151.280,00€ με
Φ.Π.Α.
iii) Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της διακήρυξης,
που θα υποβάλλει ο ανωτέρω οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής
ειδοποίησης που θα του αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2130
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του 1ου πρακτικού (24-10-2017) της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Φθιώτιδα» που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών,
προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 231337/8511/30-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προμηθειών Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 237793/2620/30-10-2017 και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει το αριθμ. 1/24-10-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών
και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Φθιώτιδα”, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το οποίο γίνονται
αποδεκτές οι προσφορές των συμμετεχόντων στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι “άνοιγμα
οικονομικών προσφορών”, καθώς υπέβαλλαν πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης, και ελήφθησαν υπόψη οι εγγυητικές επιστολές τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς
συστήματος

1

Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ

78414

2

ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

78638

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2131
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση του πρακτικού (24-10-2017) της επιτροπής και κατακύρωση του διαγωνισμού
«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017», Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 233829/5267/25-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Προμηθειών προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 234869/2581/25-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το πρακτικό (24-10-2017) της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση
του υποέργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2017” και κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον οικονομικό φορέα “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ”, με προσφερόμενη τιμή 46.631,60 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2132
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του πρακτικού (24-10-2017) της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου της ΣΑΕΠ 566 «Προμήθεια άλατος
αποχιονισμού, έτους 2017», προϋπολογισμού 44.640,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη, της Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ.
233531/5246/25-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα
Προμηθειών προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 234881/2582/25-10-2017 και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το πρακτικό (24-10-2017) της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση
του υποέργου της ΣΑΕΠ 566 “Προμήθεια άλατος αποχιονισμού έτους 2017”, Π.Ε. Βοιωτίας και
αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα “ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ”,
με προσφερόμενη τιμή 34.893,60 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2133
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ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του υποέργου της ΣΑΕΠ 566: «Προμήθεια ελαστικών για τα
μηχανήματα έργου της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και έγκριση
της σχετικής πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 233821/5265/25-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Προμηθειών προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 235961/2591/26-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της
προμήθειας “Προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα έργου της Π.Ε. Βοιωτίας” στον οικονομικό
φορέα “ΓΕΩΡΓΙΟ Ι. ΤΣΙΦΗ”, που εδρεύει στην οδό Δ. Παπασπύρου 43 Λιβαδειά, με ΑΦΜ 061212735
και ΔΟΥ Λιβαδειάς, ο οποίος προσέφερε την οικονομικότερη προσφορά, βάσει τιμής, ποσού 7.800,17
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
ii) Εγκρίνει την πίστωση και πληρωμή δαπάνης από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566 του έργου
“ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” της Π.Ε. Βοιωτίας και το υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2134
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο την
χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος για εργασίες αποχιονισμού του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, για το έτος 2017» και των όρων της διακήρυξης,
προϋπολογισμού 168.218,40 ευρώ, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ.
239206/2714/31-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα
Προμηθειών προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 239521/2657/31-10-2017 και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού
δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”, συνολικού προϋπολογισμού 168.218,40.
ii) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2135
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού
ασφαλείας, για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού
20.254,40 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ.
234068/8601/27-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα
Προμηθειών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
236387/2596/27-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού 20.254,40€ με Φ.Π.Α.,
στην εταιρεία ”Α.ΤΖΟΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, (ΑΦΜ: 998459296 - ΔΟΥ: Η’ Θεσ/νικη, Ταχ. Δ/νση: Κων.
Καραμανλή 88 - Θεσσαλονίκη), για τη παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας στο
προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η εν λόγω ανάθεση αφορά συνολικά 886 εργαζομένους:
Τεχνικός Ασφαλείας (ΤΑ): 493 ώρες/έτος
Ιατρός Εργασίας (ΙΕ): 367,60 ώρες/έτος
Βοιωτία
Τ.Α.: 82,70 ώρες/έτος - Ι.Ε.: 61,8 ώρες/έτος
Εύβοια
Τ.Α.: 102,10 ώρες/έτος - Ι.Ε.: 85 ώρες/έτος
Ευρυτανία Τ.Α.: 68,20 ώρες/έτος - Ι.Ε.: 49,2 ώρες/έτος
Φθιώτιδα Τ.Α.: 188,20 ώρες/έτος - Ι.Ε.: 138,8 ώρες/έτος
Φωκίδα
Τ.Α.: 51,8 ώρες/έτος - Ι.Ε.: 32,8 ώρες/έτος
Αναλυτικά το κόστος για τον Τεχνικό Ασφαλείας ανέρχεται στο ποσό των 7.947,16€ (13,00€/ανά
ώρα) και για τον Ιατρό Ασφαλείας ανέρχεται στο ποσό των 12.307,24€ (27,00€/ανά ώρα)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Οι υπηρεσίες του αναδόχου για την Π.Σ.Ε. θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:






α. Όσον αφορά τον ιατρό εργασίας:
- να παρέχει στον αρμόδιο εκπρόσωπο της υπηρεσίας υποδείξεις και συμβολές, γραπτές και
προφορικές, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των
εργαζομένων.
- να συντάσσει και να επικαιροποιεί, τους ιατρικούς φακέλους, και να παρέχει τις Βεβαιώσεις
Καταλληλότητας ως ορίζει η νομοθεσία.
- να μεριμνά για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού
περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.
- να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών και
ατυχημάτων.
- να εκπαιδεύει και να ενημερώνει τους εργαζομένους, για την προστασία από βιολογικούς φυσικούς
και χημικούς παράγοντες και οδηγίες για την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων.
β. Όσον αφορά τον τεχνικό ασφαλείας:
- να παρέχει στον αρμόδιο εκπρόσωπο της διοίκησης υποδείξεις και συμβουλές, γραπτές και
προφορικές, σχετικά με την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
- να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να
αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει
μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
- να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
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- να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των
ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
- να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας
προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
- να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που
συνεπάγεται η εργασία τους.
- να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε
θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2136
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη τα αριθμ. πρωτ. 238020/8746/30-10-2017 και
239215/8798/31-10-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα
Προμηθειών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή τα οποία έλαβαν τους αριθμ. πρωτ.
238040/2622/30-10-2017 και 239493/2656/31-10-2017 αντίστοιχα και αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως
αναφέρεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες Α και Β αντίστοιχα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΚΡΕΜΕΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

499,99€

222/24-10-2017

ΑΦΜ:045436860

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1999/16-10-2017
ΑΔΑ:
7ΑΤΣ7ΛΗ-ΧΨ9
ΑΔΑΜ:
17AWRD002119760

2

ΠΑΝ. Κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ
Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ:094459748

12.400,00€

8/17-9-2017

1673/4-9-2017
ΑΔΑ: Ψ26Λ7ΛΗ-ΖΜ0
ΑΔΑΜ:
17AWRD001911761

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης
στο κτίριο του τμήματος μηχ/κου
εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε. (πρώην ΔΕΣΕ)(υδραυλικές εργασίες-συντήρηση
λεβητοστασίου)
Συνδιοργάνωση αεροπορικής
επίδειξης “ATHENS FLYING
WEEK 2017” που θα
πραγματοποιηθεί στις 16 & 17
Σεπτεμβρίου, στο αεροδρόμιο
Τανάγρας, βάσει της αριθμ.
184370/7276/11-9-2017 σύμβασης
(17SYMV001939892)
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3

NEUROPUBLIC A.E.

4.185,00€

380/20-9-2017

ΑΦΜ:999608870

904/29-5-2017
ΑΔΑ:
Ω54Σ7ΛΗ-43Κ
ΑΔΑΜ:
17AWRD001560423

4

ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ
ΑΦΜ:999352104

5

6

1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΑΦΜ: 071819842
2. ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΦΜ:119208268
ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ

260,40€

56/12-10-2017

124,62€

58/17-10-2017

Σύμβαση 76960/2066/12-4-2017
(17SYMV006074567)

1293/10-7-2017
496,00€

539/12-8-20017

ΑΔΑ:
ΩΣΦ07ΛΗ-ΠΨ9

799,80€

813/12-8-2007

7.836,80€

53/14-9-2017

ΑΔΑΜ:
17AWRD001694521
1673/4-9-2017

ΑΦΜ:999352104

ΑΔΑ:
Ψ26Λ7ΛΗ-ΖΜ0
ΑΔΑΜ:
17AWRD001912036

7

1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΦΜ:117687581
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΑΦΜ: 071819842

8

ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΜΚΕ
ΑΦΜ:997151488

499,22€

119/6-9-2017

1576/28-8-2017
ΑΔΑ:
Ω8ΕΠ7ΛΗ-4ΦΞ

682,00€

584/10-9-2017

ΑΔΑΜ:
17AWRD001883601

1.460,00€

1/29-9-2017

1673/4-9-2017
ΑΔΑ:
Ψ26Λ7ΛΗ-ΖΜ0
ΑΔΑΜ:
17AWRD001912161

9

1. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΦΜ:094182000
2. ΑΘ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΦΜ:999352208

2.982,20€

930,00€

133/29-9-2017

1173/1-10-2017

Ανάπτυξη μηχανισμού έλεγχου και
ενίσχυσης του Προγράμματος
Δακοκτονίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα,
βάσει της αριθμ.
134524/3726/20-6-2017 σύμβασης
(17SYMV001644151)

1782/11-9-2017
ΑΔΑ:
72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
ΑΔΑΜ:
17AWRD002015320

Συνδιοργάνωση και συμμετοχή της
ΠΣΕ στο 13ο Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών το οποίο θα
διεξαχθει στις 12/8 στη Σπερχειάδα

Συνδιοργάνωση στην 19η
Ανάβαση Μοσχοκαρυάς με την
Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου
Λαμίας, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 16 και 17
Σεπτεμβρίου 2017, βάσει της
αριθμ. 197064/7702/8-9-2017
Σύμβασης (17SYMV001939778)
Συνδιοργάνωση στις εκδηλώσεις
Μικρασιατικής Μνήμης «ΙΩΝΙΚΑ
2017», που
θα πραγματοποιηθούν στην Νέα
Μαγνησία
στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου
Συνδιοργάνωση με τον αθλητικό
πολιτιστικό Σύλλογο
Αμφικτυόνες Λαμίας του 2ου
Αμφικτυονικού Αγώνα δρόμου
10χλμ Θερμοπύλες – Ανθήλη με
την ονομασία «Ευθύμιος
Χριστόπουλος», που θα
διεξαχθεί στις 30-9-2017
Συνδιοργάνωση με το
Σύλλογο Ν. Άμπλιανης της
εκδήλωσης με θέμα:
“Νεανικό Σακχαρώδη
Διαβήτη”, που θα
πραγματοποιηθεί την 1η
Οκτωβρίου 2017
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10

1. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ:078120440

349,99€

1733/10-7-2017

2. ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ
ΑΦΜ:999352104

1.000,00€

47/5-7-2017

600,00€

46/5-7-2017

3. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΦΜ:134226111

500,00€

27/31-7-2017

500,00€

28/31-7-2017

1185/26-6-2017
ΑΔΑ:
7ΗΩΚ7ΛΗ-3ΝΜ

Συνδιοργάνωση και συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο
2ο Φεστιβάλ Νεολαίας – Pelasgia
En Drasi Festival το οποίο θα
πραγματοποιηθεί από 5 Ιουλίου
έως 14 Αυγούστου 2017

ΑΔΑΜ:
17AWRD001627769

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΕΛΗΣ

73,80€

4272/27-10-2017

ΑΦΜ: 035597936

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1541/21-8-2017
ΑΔΑ:ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β
ΑΔΑΜ:
17AWRD001858407

2

ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς

4.500,00€

Γρ. Εισπ.
11/6-10-2017

3

ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1.165,30

2/11-9-2017

ΑΦΜ: 157532701

56034/1495/20-3-2017
απόφαση
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας
ΑΔΑ: ΨΗ0Ι7ΛΗ-ΩΣΣ
833/2017
ΑΔΑ: Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ
ΑΔΑΜ:
17AWRD001557696

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης
φωτοτυπικών μηχανημάτων,
συσκευών τηλεομοιοτυπίας και
εκτυπωτών, καθώς και την
προμήθεια όλων των απαιτούμενων
ανταλλακτικών, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη Φθιώτιδα, βάσει της
αριθμ.177871/7029/1-9-2017
σύμβασης (17SYMV001907052)
Πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την
μελέτη τροποποίησης διαδρομών και
στάσεων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν.
Φθιώτιδας
Υποστήριξη ηλεκτρονικού,
ηλεκτρομηχανολογικού και μηχ/κου
εξοπλισμού της Δ/νσης Διαφάνειας
και Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης, βάσει
της αριθμ. 134467/3722/20-6-2017
σύμβασης ( 17SYMV001837202)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2137
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση του πρακτικού (24-10-2017) της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου της ΣΑΕΠ 566 «Επισκευή-συντήρηση και
λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου, έτους 2017» και ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη, προϋπολογισμού 34.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 233828/5266/25-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Προμηθειών
προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 235229/2585/26-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το πρακτικό (24-10-2017) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου
της ΣΑΕΠ 566 “Επισκευή-Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων
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έργου έτους 2017” της Π.Ε. Βοιωτίας και αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα
«ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΟΕ Συνεργείο Μηχανημάτων οδοποιίας και εμπορία ανταλλακτικών», με
προσφερόμενη τιμή 30.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2138
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΘΕΜΑ 26o: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 407.582,38 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 5230/235189/26-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 235802/2589/26-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον ορισμό πενταμελούς (5) επιτροπής [τέσσερα (4) μέλη της ορίζονται από
υπαλλήλους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ένα (1) μέλος εκπρόσωπος του ΤΕΕ] καθώς των
αναπληρωματικών μελών αυτής, η οποία θα διενεργήσει την δημοπρασία και θα συντάξει το
πρακτικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. β της παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για
την
ανάδειξη
μελετητή εκπόνησης μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1», προεκτιμώμενης αμοιβής 407.582,38
ευρώ (με ΦΠΑ), όπως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΤΟΠ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ (Αριθμ.Ταυτ. ΑΕ-991894)
2. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΧΗΜ. ΜΗΧ. (Αριθμ.Ταυτ. Χ-811355)
3. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ (Αριθμ.Ταυτ. ΑΖ-994435)
4. ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ (Αριθμ.Ταυτ. Σ-817457)
5. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ, Εκπρόσωπος ΤΕΕ,
(Αριθμ.Ταυτ. Χ-813729)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΒΗΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, (Αριθμ.Ταυτ. ΑΖ-492944)
2. ΜΑΡΙΓΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΟΛ. ΜΗΧ., (Αριθμ.Ταυτ.ΑΑ-789856)
3. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΗΧ. ΜΗΧ., (Αριθμ.Ταυτ. ΑΙ-492993)
4. ΠΑΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε., (Αριθμ.Ταυτ. ΑΗ-007065)
5. ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ, Εκπρόσωπος ΤΕΕ
(Αριθμ.Ταυτ. ΑΔΤ Χ308762).
Η εν λόγω δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.,
στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2139
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 234985/833/25-10-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες
από 25/10/2017) σε περιοχές των Δήμων Λοκρών και Λαμιέων.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 234988/834/25-10-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας-Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας
προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 235025/2584/25-10-2017 και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 234985/833/25-10-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες από
25/10/2017) σύμφωνα με την οποία:
i) Ανατέθηκε απευθείας η μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
α) Toυ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 91681 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου,
και του με αρ. κυκλ. ΜΙΝ 1249 φορτηγού μεταφοράς μηχανημάτων, ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την διευθέτηση της κοίτης στην στην περιοχή “Αμπέλια” της
Τ.Κ. Ροδωνιάς του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να προστατευτούν οι αγροτικές ιδιοκτησίες και
επιχειρήσεις της περιοχής και τα δίκτυα υποδομών μας από ολοκληρωτική καταστροφή.
β) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-58298 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή - εκσκαφέα και του
αριθμ. ΝΧΥ-4822 φορτηγού, ιδιοκτησίας ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, για το καθαρισμό και την
απομάκρυνση φερτών υλικών, τον καθαρισμό τεχνικών στην Ε.Ο. Αταλάντης - Λιβανατών και σε
τμήμα της Ε.Ο. Αταλάντης - Σκάλας Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.
γ) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 127974 μηχανήματος έργου, τύπου διαμορφωτής γαιών,
ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου, για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των
ρείθρων , στην ΕΟ Αταλάντης - Λιβανατών και σε τμήμα της Ε.Ο. Αταλάντης - Σκάλας Αταλάντης του
Δήμου Λοκρών .
ii) Υπολογίσθηκε η δαπάνη σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που προκύπτουν
από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, που 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 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρακτ. 47/28-11-2016 (ΑΔΑ:
ΩΓΣΓ7ΛΗ-5Ξ8).
iii) Πραγματοποιήθηκε η μίσθωση αυτή 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.
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δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
« ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2140
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«ΕΡΓΑ-ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2017-2019», χρήση
2017, Π.Ε. Ευρυτανίας»
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238472/4042/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς
την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 239492/2655/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 69.600,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) (ΣΑΕΠ 566 2014ΕΠ56600015)
της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «ΕΡΓΑ-ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2017-2019», χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, η οποία
αναλύεται ως κατωτέρω:
Α/Α

Τίτλος Έργου

Ειδικός Φορέας

Προμηθευτής / Ανάδοχος

1

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΕΡΓΑ-ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
2017-2019», χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας,
για την αποκατάσταση βλαβών-βατότητας του
οδικού δικτύου Δομιανοί-Αγία
Τριάδα-Καρπενήσι με την κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης, τεχνικών, σωληνωτών και
κρασπεδορείθρων.

2014ΕΠ56600015

ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24.800,00

2

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΕΡΓΑ-ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
2017-2019», χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας,
για την αποκατάσταση βλαβών-βατότητας του
οδικού δικτύου Δομνίστα-Σταύλοι-Άμπλιανη
με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης,
τεχνικών, σωληνωτών
και
κρασπεδορείθρων .

2014ΕΠ56600015

ΔΡΟΣΟΣ
Τ.-ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Ε.

24.800,00

3

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΕΡΓΑ-ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
2017-2019», χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας,
για την αποκατάσταση βλαβών-βατότητας του
οδικού δικτύου Κρέντη-Βαρβαριάδα με την
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, τεχνικών,
σωλωνωτών και κρασπεδορείθρων .

2014ΕΠ56600015

ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό €

69.600,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2141
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ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης- δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0844 (τακτικός προϋπολογισμός)
για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Γυμναστικού Συλλόγου ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 235977/8697/30-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς
την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 237589/2619/30-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και σχετική δέσμευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης
Χριστουγεννιάτικου Τουρνουά Υδατοσφαίρισης με την επωνυμία “5th Nireas Christmas cup” του
Γυμναστικού Συλλόγου ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ, το οποίο θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 21/12/2017 έως το
Σάββατο 23/12/2017.
Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας θα καλύψει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ
(4.100,00 €) με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε. : 0844.01 και αφορά σε έξοδα:
α) ξενοδοχείο-διαμονή τριών ομάδων (ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένης-Γλυφάδας) 21/12-23/12/2017,
β) ξενοδοχείο-διαμονή δύο ομάδων (Ερυθρός Αστέρας- Ολυμπιακός) 21/12 έως 31/12/2017,
γ) αναμνηστικές πλακέτες, όπως ειδικότερα:
ΕΙΔΟΣ
Ξενοδοχείο
Ξενοδοχείο
Αναμνηστικές πλακέτες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Διαμονή τριών ομάδων
(ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένης-Γλυφάδας)
από 21/12 έως 23/12/2017.
Διαμονή δύο ομάδων
(Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός)
από 21/12 έως 23/12/2017.
Αναμνηστικές πλακέτες για τους αρχηγούς των αποστολών.

ΠΟΣΟ
2.100€
1.450€
550€

Tο πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ002152778 2017-10-26.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2142
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238043/8747/30-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προμηθειών
προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238054/2623/30-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν
υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφοράς,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού
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ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 & 2 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016, όπως ακολούθως:

Α/Α

Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)

Επιτροπής
Αρ. Δέσμευσης:
2971/5-10-2017

Γ. ΚΑΝΑΒΕΤΑΣ- Χ.
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Ο.Ε.
1

Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού για το κέντρο
φιλοξενίας προσφύγων
στις Θερμοπύλες

1884/2-10-2017
ΑΦΜ: 800458127 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 5152

ΑΔΑ:
6ΥΕΓ7ΛΗ-ΤΧΓ

ΑΔΑ:

5.500,00€

Ω83Ψ7ΛΗ-7ΤΠ
Ταχ. Δ/νση: Ναυπάκτου &
Σωκράτους - Λαμία

ΑΔΑΜ:
17REQ002103594

2

Εργασίες μονώσεων
υδρορροών για το κέντρο
φιλοξενίας προσφύγων
στις Θερμοπύλες

Αρ. Δέσμευσης:
2977/5-10-2017

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1884/2-10-2017
ΑΦΜ: 059226923 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 5152

ΑΔΑ:
6ΙΒΟ7ΛΗ-Ω6Ε

ΑΔΑ:
Ω83Ψ7ΛΗ-7ΤΠ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα
Ευθυμιάδη Ν. Μαγνησία

3.900,00€

ΑΔΑΜ:
17REQ002103557

3

4

Προμήθεια καθαριστικών
ειδών για τις ανάγκες της
Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης
Φθιώτιδας

Προμήθεια και
εγκατάσταση δύο -2συστημάτων σειράς
προτεραιότητας με
χωριστές κεντρικές
μονάδες, για τις ανάγκες
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΟΣΤΡΙΑ Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ 095397186
ΔΟΥ: Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Λουτρά Υπάτης

164/30-01-2017
ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ

Ταχ. Δ/νση: Καρπάθου 84 Πειραιάς

Αρ. Δέσμευσης:
674/13-1-2017
ΑΔΑ:

390,00€

ΩΥ5Φ7ΛΗ-ΕΡΗ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
1725

TOP VISION ΕΠΕ
ΑΦΜ: 095735038 ΔΟΥ: Γ΄
Πειραιά

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
1231

Αρ. Δέσμευσης:
1333/7-3-2017
ΑΔΑ:
Ψ6ΚΡ7ΛΗ-ΝΨΒ

3.472,00€

326/20-02-2017
ΑΔΑ:
ΩΔΝ27ΛΗ-ΩΕΝ
Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0899

Αρ. Δέσμευσης:
1332/7-3-2017
ΑΔΑ:
ΨΠΞΑ7ΛΗ-4ΗΝ
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496,00€

ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

5

Αντικατάσταση τσόχας
στον πίνακα ανακοινώσεων
του γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Φθιώτιδας

ΑΦΜ: 008988247, ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Λεωνίδου 5
Λαμία

1941/9-10-2017

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 1699

ΑΔΑ:
Ω6Β17ΛΗ-ΜΘ9

Αρ. Δέσμευσης:
3070/12-10-2017
ΑΔΑ:

160,00€

Ω2ΔΑ7ΛΗ-2ΙΨ

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥ

6

Καθαρισμός χαλιών στο
γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

ΑΦΜ: 041992861 ΔΟΥ:
Λαμίας

Π.Ε. Φθιώτιδας
Ταχ.Δ/νση: Κυριαζή 1 Λαμία

1941/9-10-2017

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0869

ΑΔΑ:
Ω6Β17ΛΗ-ΜΘ9

Αρ. Δέσμευσης:
3069/12-10-2017
ΑΔΑ:

200,88€

6ΑΩ07ΛΗ-Ε60

1. ΚΑΡΑΛΗΣ- ΑΞΕΛΗΣ-

600,00€

ΚΑΡΑΛΗ ΟΕ
ΑΦΜ: 998438160 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ.Δ/νση: Πατρόκλου 2
(Φωτογραφική
κάλυψη-τιμητικές πλακέτες)
2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 149813744 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πάρκου 13
(προβολή εκδήλωσης)
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΦΜ: 039294676 ΔΟΥ
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Λασκαράτου
7-Λαμία

7

Συνδιοργάνωση
Επιστημονικής Εκδήλωσης
με τον Πολιτιστικό Επιστημονικό και
Φιλοσοφικό
Όμιλο “300”

150,00€

1997/16-10-2017
ΑΔΑ:
7ΑΤΣ7ΛΗ-ΧΨ9

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0844

Αρ. Δέσμευσης:
3095/20-10-2017
300,00€
ΑΔΑ:
6Σ3Θ7ΛΗ-ΛΦΠ

(προβολή εκδήλωσης)
4. ΚΑΤΣΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ: 123126862 ΔΟΥ
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Αμφικτυόνων

300,00€
ΑΔΑΜ:
17REQ002145188

και Παπαρηγοπούλου
(προβολή εκδήλωσης)
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5. Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΙΑ ΕΕ
ΑΦΜ: 082140080 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πάρκου 13
(προβολή εκδήλωσης)
6. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 063299740 ΔΟΥ:
Λαμίας Ταχ. Δ/νση:
Αντιγόνης 7 Λαμία
(προβολή εκδήλωσης)
8. SPOT OE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΑΦΜ: 063299740 ΔΟΥ
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Αντιγόνης 7
(προβολή εκδήλωσης)
9. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΦΜ: 094182000 ΔΟΥ
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 3

500,00€

300,00€

500,00€

375,00€

(προβολή εκδήλωσης)
10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ (arotro)
ΑΦΜ: 029430370 ΔΟΥ
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Κεντρικό:

200,00€

ΑΦΩΝ ΠΑΠΠΑ 17,
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ
Υποκ/μα: Πλ. Λαού 6 –
Λαμία
(προβολή εκδήλωσης)
11. STAR A.E.
ΑΦΜ: 094228018 ΔΟΥ
Λαμίας
Ταχ.Δ/νση: 4ο ΧΛΜ νεο
Λαμίας - Αθηνών
(προβολή εκδήλωσης)

500,00€

12. Εκδοτική Τηλεοπτική
Α.Ε.
ΑΦΜ: 0942757277 ΔΟΥ:
Λαμιας
Ταχ. Δ/νση: 2ο χλμ ΝΕΟ

375,00€
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ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ
(προβολή εκδήλωσης)
1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΜ: 026321307
ΔΟΥ:Λιβαδειάς
Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλέους 46
Λιβαδειά
(αφίσες -έντυπα)

200,00€

2. ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ - Γ.Κ.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ο.E.
ΑΦΜ 092553182
Δ.Ο.Υ. Λαμίας
Ταχ. Δ/νση Ροζάκη Αγγελή

600,00€

41, Λαμία
(Φιλοξενία –διαμονή)
3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ: 122859064 ΔΟΥ:
Λαμίας
(Ηχητική-φωτιστική
εγκατάσταση)

1.000,00€

Συνδιοργάνωση

8

Εκδήλωσης μίας
εβδομάδας με θέμα
“ΚΟΥΚΛΑ” με το
Πνευματικό Κέντρο
Ρουμελιωτών που θα
πραγματοποιηθεί στις 18
Νοεμβρίου 2017.

4. Αθ. Καραγεώργος & Σια
Ο.Ε.
ΑΦΜ: 9993522084 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Φραντζή 67
(catering)
5. ΚΑΡΑΛΗΣ- ΑΞΕΛΗΣΚΑΡΑΛΗ ΟΕ
ΑΦΜ: 998438160 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ.Δ/νση: Πατρόκλου 2
(Φωτογραφική κάλυψη)
6. ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 149813744 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πάρκου 13
(προβολή εκδήλωσης)
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΦΜ: 039294676 ΔΟΥ
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Λασκαράτου
7-Λαμία

500,00€
Αρ. Δέσμευσης:
3096/20-10-2017

ΑΔΑ:

500,00€

73Λ27ΛΗ-6ΜΓ
1998/16-10-2017
ΑΔΑ:
7ΑΤΣ7ΛΗ-ΧΨ9

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0844

ΑΔΑΜ:

100,00€

17REQ002145295

200,00€

(προβολή εκδήλωσης)
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8. ΚΑΤΣΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ: 123126862 ΔΟΥ
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Αμφικτυόνων
και Παπαρηγοπούλου

300,00€

(προβολή εκδήλωσης)
9. Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΙΑ ΕΕ
ΑΦΜ: 082140080 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πάρκου 13
(προβολή εκδήλωσης)

440,00€

10. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 063299740 ΔΟΥ:
Λαμίας Ταχ. Δ/νση:
Αντιγόνης 7 Λαμία
(προβολή εκδήλωσης)

200,00€

11.SPOT OE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΑΦΜ: 063299740 ΔΟΥ
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Αντιγόνης 7
(προβολή εκδήλωσης)

440,00

12. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΦΜ: 094182000 ΔΟΥ
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 3
(προβολή εκδήλωσης)
340,00€
13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ (arotro)
ΑΦΜ: 029430370 ΔΟΥ
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Κεντρικό:
ΑΦΩΝ ΠΑΠΠΑ 17,
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ
Υποκ/μα: Πλ. Λαού 6 –
Λαμία
(προβολή εκδήλωσης)
14. STAR A.E.
ΑΦΜ: 094228018 ΔΟΥ
Λαμίας

200,00€

440,00€
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Ταχ.Δ/νση: 4ο ΧΛΜ νεο
Λαμίας - Αθηνών
(προβολή εκδήλωσης)
15. Εκδοτική Τηλεοπτική
Α.Ε.
ΑΦΜ: 0942757277 ΔΟΥ:

340,00€

Λαμιας
Ταχ. Δ/νση: 2ο χλμ ΝΕΟ
ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ
(προβολή εκδήλωσης)
Εκδήλωση των ενόπλων
δυνάμεων στις 21/11/2017
9

ΧΑΜΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 101916025 Δ.Ο.Υ.:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:
Δημολιούλια 1
(στεφάνια)

164/30-01-2017
ΑΔΑ:
6ΦΣ07ΛΗ-Τ7Η

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 5161

Αρ. Δέσμευσης:
940/2-2-2017 ΑΔΑ:
ΩΗΜ7ΛΗ-ΞΕΖ

350,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2143
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ. 2053/23-10-2017 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, ως
προς τον αριθμό απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης δαπάνης, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 236403/8710/27-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προμηθειών προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 236409/2598/27-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την συμπλήρωση της αριθμ. 2053/23-10-2017 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα, και συγκεκριμένα στην δαπάνη με α/α 3, ως προς τον
αριθμό της απόφασης έγκρισης δαπάνης Οικ. Επιτροπής και ως προς τον ΑΔΑ της απόφασης
δέσμευσης, όπως ακολούθως:

Α/Α

3

Δαπάνη

Συνδιοργάνωση ημερίδας
επι θεμάτων Πολιτικών
Δράσεων, καλών
πρακτικών
Αποϊδρυματοποίησης,
Αναδοχής και υιοθεσίας,
ανά Ευρώπη, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις
20-11-2017

Προμηθευτής
1. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΜ: 999352104 ΔΟΥ
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους
10 – 35100 Λαμία
(εκτυπώσεις)
2. ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ - Γ.Κ.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ο.E.
ΑΦΜ 092553182
Δ.Ο.Υ. Λαμίας

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

1942/9-10-2017
ΑΔΑ:

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0844

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης:
3061/12-10-2017
ΑΔΑ:
6ΩΔΖ7ΛΗ-Ξ1Π

Ποσό (€)

1.270,00€

Ω6Β17ΛΗ-ΜΘ9
400,00€
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Ταχ. Δ/νση Ροζάκη Αγγελή
41, Λαμία
(Φιλοξενία –διαμονή)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2144
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για την συμμετοχή των υπαλλήλων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο “9ο OTS Forum”, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 239322/8804/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 239333/2651/31-10-2017
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει τη δαπάνη συμμετοχής δεκαπέντε (15) υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων) στο συνέδριο “9ο OTS Forum”, που θα πραγματοποιηθεί από
Πέμπτη 16 έως Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο «Mediterranean Village», στην Παραλία
Κατερίνης, με στόχο την ενίσχυση της τεχνογνωσίας σε θέματα Οργάνωσης και Παροχής Υπηρεσιών
την ανάδειξης καλών πρακτικών και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα διαχείρισης οικονομικού προμηθειών - ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ.α.
ii) Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 3.430,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 01.073 και τον Κ.Α.Ε.: 0881,
για τη συμμετοχή δεκαπέντε (15) υπαλλήλων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Έδρας και
Περιφερειακών Ενοτήτων) στο συνέδριο “9ο OTS Forum”.
Το συνολικό ποσό θα καλυφθεί από τον Π/Υ κάθε Περιφερειακής Ενότητας σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:
α/α

Περιφερειακή Ενότητα

Ειδικός Φορέας

Κ.Α.Ε.

Ποσό

1

Βοιωτίας

05.073

0881.01

1.400,00€

2

Εύβοιας

02.073

0881.01

390,00€

4

Φθιώτιδας

01.073

0881.01

1.400,00€

5

Φωκίδας

04.073

0881.01

240,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2145
ΘΕΜΑ 33ο: Ορισμός υπόλογου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους
2017, έγκριση δαπάνης-δέσμευση πίστωσης δεκτικών ΚΑΕ 01.073.0717, 0719, 0721 και 0722», Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 239195/8797/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Λογιστικής Διαχείρισης προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 239475/2653/31-10-2017
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη-δέσμευση πίστωσης και έκδοσης χρηματικών
(ΧΕΠ) σε βάρος των Ε.Φ 01.073:

ενταλμάτων προπληρωμής

α) ΚΑΕ 0717 : ποσό 2.000,00 ευρώ στο όνομα του υπολόγου Σπυρίδωνα Χρηστίδη, υπαλλήλου
της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την διαχείριση δαπανών για την
συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού κ. Ιωάννη Κοντζιά στην
Τουριστική Έκθεση “3η GRECKA PANORAMA” στη Βαρσοβία από 01-03/12/2017.
β) ΚΑΕ 0719 : ποσό 840,00 ευρώ
ΚΑΕ 0721 : ποσό 320,00 ευρώ
ΚΑΕ 0722 : ποσό 640,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ : 1.800,00 ευρώ στο όνομα του υπολόγου Σπυρίδωνα Χρηστίδη, υπαλλήλου της
Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την διαχείριση δαπανών για την συμμετοχή
του στη Τουριστική Έκθεση “3η GRECKA PANORAMA” στη Βαρσοβία από 01-03/12/2017 .
Ημερομηνία λήξης του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η 31-12-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2146
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης-δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ
Φθιώτιδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 239107/8795/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Λογιστικής Διαχείρισης προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 239490/2654/31-10-2017
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει την δαπάνη και σχετική δέσμευση πίστωσης, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κατά το Οικονομικό Έτος 2017, όπως
ακολούθως:
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Λογαριασμός

Βασικός μισθός τακτικών
υπαλλήλων
1

2

Περιγραφή

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

500.000,00

6.418.939,46

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

5.295.875,00

1.123.064,46

212.000,00

27.151,76

Βασικός μισθός
τακτικών
υπαλλήλων
02.01.073.0211.01

Μισθολογικές διαφορές
βάσει ενιαίου
μισθολογίουΒαθμολογίου (άρθρο 29,
παρ.2,
Ν.4024/27-10-2011)

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.01.073.0221.01

Μισθολογικές
διαφορές βάσει
ενιαίου
μισθολογίουΒαθμολογίου
(άρθρο 29,
παρ.2,
Ν.4024/27-102011)

27.151,76

239.151,76
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Αποζημίωση μελών
συλλογικών οργάνων
02.01.073.0515.01

Αποζημίωση
μελών
συλλογικών
οργάνων

42.278,25

02.01.073.0845.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

250,00

02.01.073.0845.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

600,00

02.01.073.0845.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

700,00

02.01.073.0845.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

300,00

8

Δαπάνη για την
Πρωτοχρονιά
(μικροφωνική και
φωτιστική κάλυψη
Επίσημου εορτασμού
Πρωτοχρονιάς)
17REQ002172455
2017-10-31

02.01.073.0845.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

600,00

9

Δαπάνη για την
Πρωτοχρονιά (εκτύπωση
προγράμματος-πρόσκλη
σης του επίσημου
εορτασμού
Πρωτοχρονιάς)
17REQ002172455
2017-10-31

02.01.073.0845.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

300,00

10

Δαπάνη για την
Πρωτοχρονιά
(φωτογραφική κάλυψη
εκδήλωσης στο ισόγειο
κτιρίου της Π.Σ.Ε. για τον
επίσημο εορτασμό
πρωτοχρονιάς)
17REQ002172455
2017-10-31

02.01.073.0845.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

400,00

3

4

5

6

7

Δαπάνη για Χριστούγεννα
και την Πρωτοχρονιά
(κεράσματα για τις
εθιμοτυπικές επισκέψεις
στο Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας)
17REQ002172455
2017-10-31
Δαπάνη για την
Πρωτοχρονιά (στολισμός
αίθουσας Ισογείου
κτηρίου Π.Σ.Ε.)
17REQ002172455
2017-10-31
Δαπάνη για την
Πρωτοχρονιά (υπηρεσίες
catering Επίσημου
εορτασμού
Πρωτοχρονιάς)
17REQ002172455
2017-10-31
Δαπάνη για την
Πρωτοχρονιά (προμήθεια
βασιλόπιτας)
17REQ002172455
2017-10-31

180.000,00

137.721,75

42.278,25

15.000,00

3.800,00

11.200,00
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11

12

13

14

15

Δαπάνη μετεγκατάστασης
φορέα
ΥΠ-ΦΘΙΩΤ-2701-41
(ΠΡΩΗΝ ΥΕΒ) και
παραμετροποίηση του
τηλεφωνικού κέντρου στο
νέο κτίριο
μετεγκατάστασης Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας
17REQ002157289
2017-10-27
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου
εκπροσώπησης Π.Σ.Ε.
στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (προσφυγή του
Χ. Λεβεντάκου )
-αριθμ.
169894/1319/31-10-2017
έγγραφο Νομικής Υπ.
Π.Σ.Ε.)
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου
εκπροσώπησης Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(προσφυγή εταιρείας
FORBO ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑΣ
ΑΒΕΕ)
Αριθμ.
211472/1666/31-10-2017
έγγραφο Νομικής Υπ.
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου
εκπροσώπησης Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αγωγή αποζημίωσης
Κων/νας Μπέρδου)
Δαπάνη προμήθειας
μονωτικών υλικών για
συντήρηση Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

02.01.073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

3.224,00

64.384,06

02.01.073.0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

621,24

210.000,00

02.01.073.0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

184,76

210.000,00

02.01.073.0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

1.098,64

02.01.073.1699.01

Λοιπές
προμήθειες

02.01.073.3199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

60.890.16

3.493,90

210.000,00

120.220,79

89.779,21

1.700,00

63.000,00

44.523,40

18.476,60

500,00

40.000,00

20.536,29

19.463,71

17REQ001949813
2017-09-15

16

Επιστροφή ποσού από
παράβολο στον κ.
ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΛΗΖΗΣΗ τ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , που εκ
παραδρομής κατατέθηκε
στον λογαριασμό της
Π.Σ.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

579.908,65

41

ΑΔΑ: ΩΕ1Χ7ΛΗ-ΗΟΡ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
α/α

1

Έξοδα
μετακίνησης
Δ/νση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
-9ος-2017

ΚΑΕ

ΚΑΕ

ΚΑΕ

ΚΑΕ

ΚΑΕ

ΚΑΕ

ΚΑΕ

ΚΑΕ

0719
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

0721
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

0722
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

0511

0512

5241

515

0716

Αποζημίωση
για
υπερωριακή
εργασία

Αμοιβή για
εργασία κατά
τις
εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές
ώρες

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγής
(υπερωριακή
απασχόληση )

Αποζημίωση
μελών
συλλογικών
οργάνων

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
στο
εσωτερικό

623,37

370,00

(αρ.κατ.437)

2

Υπερωριακή
απασχόληση
Δ/νση ΧΩΠΕΑΠΟ 1-7-2017
ΕΩΣ 30-9-2017

3.974,07

(αρ.κατ. 435)

3

4

5

Υπερωριακή
απασχόληση
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ
ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ
(αρ.κατ. 334)

Υπερωριακή
απασχόληση
υπαλλήλων
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη
(αρ.κατ. 434-436)

Υπερωριακή
απασχόληση
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη
-ΕΙΔΙΚΉς
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΚΑ
ΛΑΜΑΤΑ Ε.

154,57

2.006,66

1.112,20

631,05

413,45

(αρ.κατ. 429-430)

42

ΑΔΑ: ΩΕ1Χ7ΛΗ-ΗΟΡ

6

Υπερωριακή
απασχόληση
Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Φθιώτιδας
(ΑΠΟ 1-7-2017
ΕΩΣ 31-8-2017)

2.856,88

2.829,27

(αρ.κατ.427-428)

7

8

Υπερωριακή
απασχόληση
Δ/νση Δια Βίου
Μάθησης
Απασχόλησης
Εμπορίου
Τουρισμού
(ΑΠΟ 15-3-2017
ΕΩΣ 30-6-2017)

1.267,01

(αρ.κατ.438)
Υπερωριακή
απασχόληση
Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας
(ΑΠΟ 1-9-2017
ΕΩΣ 30-9-2017)

116,89

130,81

11.007,13

4.485,73

(αρ.κατ. 439-440)

9

Έξοδα
μετακίνησης
Δ/νσης Αγρ.Οικ.&
Κτηνιατρικής
(ΑΔΑΜ Δ.) από
2-3-2017 έως
31-5-2017

666,80

10,00

(αρ.κατ. 197)

ΣΥΝΟΛΑ

1.290,17

380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ii) Εγκρίνει την δαπάνη και σχετική δέσμευση πίστωσης, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών για την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά το Οικονομικό Έτος 2016, όπως
ακολούθως:

α/α

1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εκτός έδρας
μετακίνηση
αιρετών
(ΑΠΟ 6-6-2016
ΕΩΣ 4-12-2016ΑΡ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
658)

ΚΑΕ

ΚΑΕ

ΚΑΕ

0719
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

0721
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

0722
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

ΚΑΕ

ΚΑΕ

ΚΑΕ

ΚΑΕ

ΚΑΕ

0511

0512

5241

515

0716

Αποζημίωση
για
υπερωριακή
εργασία

Αμοιβή για
εργασία
κατά τις
εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές
ώρες

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγής
(υπερωριακή
απασχόληση )

Αποζημίωσ
η μελών
συλλογικών
οργάνων

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
στο εσωτερικό

221,26

ΣΥΝΟΛΑ

221,26

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2147
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ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 2036/23-10-2017 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την αντιμετώπιση
πυρκαγιάς στο Δ.Δ. Προδρόμου του Δ. Θήβας, ως προς τους αριθμούς των αναφερομένων πινακίδων
κυκλοφορίας των μηχανημάτων, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 236677/914/27-10-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
237039/2615/30-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την διόρθωση της αριθμ. 2036/23-10-2017 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 6.324,00 ευρώ, ως προς το
ημερολόγιο εργασιών και κατάσταση δαπάνης μίσθωσης μηχανημάτων και ειδικότερα τους αριθμούς
κυκλοφορίας των μηχανημάτων, όπως ακολούθως:
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
& ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΘΗΒΑΣ
ΣΤΙΣ 07/10/2017 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Αρ.κυκλοφ.
Μερικό
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
Ονομ/νο
Μηχ/μα
Άφιξη
Αναχώρηση
Ώρες
Τιμή
Σύνολο
24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΡΡΑΣ
ΜΕ 93433
07/10/2017
08/10/2017
868,00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
UNIMOG
ώρα 07.00 μ.μ
ώρα 09.00 π.μ
14
50
700,00
168,00
ΚΑΡΡΑΣ
ΜΕ 121684
07/10/2017
08/10/2017
868,00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
UNIMOG
ώρα 07.00 μ.μ
ώρα 09.00 π.μ
14
50
700,00
168,00
ΒΙΕΝΝΑ
ΜΕ 93838
07/10/2017
08/10/2017
868,00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
UNIMOG
ώρα 07.00 μ.μ
ώρα 09.00 π.μ
14
50
700,00
168,00
ΚΑΣΣΙΝΑΣ
Μ.Ε 130350
07/10/2017
08/10/2017
1.116,00
Λ ΟΥΚΑΣ
ΚΑΤΑΒ/ΧΤΗΡΑΣ
ώρα 07.00 μ.μ
ώρα 01.00 μ.μ
18
50
900,00
216,00
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕ 124900
07/10/2017
08/10/2017
1.488,00
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ώρα 07.00 μ.μ
ώρα 07.00 μ.μ
24
50
1.200,00
288,00
ΜΟΥΡΓΟΣ
ΒΙΜ 3463
07/10/2017
08/10/2017
18
1.116,00
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ώρα 07.00 μ.μ
ώρα 01.00 μ.μ
50
900,00
216,00
5.100,00
1.224,00
6.324,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2148
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238619/5411/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε
τον αριθμ. πρωτ. 238641/2626/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν
υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα
κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως
ακολούθως:
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A/A

Δαπάνη

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση Δέσμευσης

Ποσό

2050/23-10-17
(AΔΑ:
72ΩΤ7ΛΗ-ΩΥΞ)

ΕΦ.Ο73
. ΚΑΕ
1711

Αρ δέσμευσης3207/26
-10-2017
(ΑΔΑ:6Η1Ξ7ΛΗ-ΨΣΛ )

999.94

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
997151556 Δ.Ο.Υ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2050/23-10-17
(AΔΑ:
72ΩΤ7ΛΗ-ΩΥΞ)

ΕΦ.Ο73
. ΚΑΕ
0881

Αρ δέσμευσης3208/26
-10-2017
(ΑΔΑ7ΙΖΚ7ΛΗ-ΟΜΧ )

160,00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2050/23-10-17
(AΔΑ:
72ΩΤ7ΛΗ-ΩΥΞ)

ΕΦ.Ο73
. ΚΑΕ
0881

Αρ δέσμευσης3209/26
-10-2017
(ΑΔΑ:6ΙΤΓ7ΛΗ-ΩΞΤ )

480,00

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟ ΑΦΜ
099793475 ΔΟΥ

2050/23-10-17
(AΔΑ:
72ΩΤ7ΛΗ-ΩΥΞ)

ΕΦ.Ο73
. ΚΑΕ
0881

Αρ δέσμευσης3209/26
-10-2017
(ΑΔΑ:6ΙΤΓ7ΛΗ-ΩΞΤ)

186,00

Προμηθευτής
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε. ΡΙΖΟΣ

1

2

3

4

Προμήθεια
επίπλων
Συμμετοχή σε
σεμινάριο
προϊσταμένης
ΚΤΕΟ
Συμμετοχή σε
σεμινάριο
προϊσταμένης
ΚΤΕΟ
Συμμετοχή σε
εξετάσεις
προϊσταμένης
ΚΤΕΟ

ΑΦΜ: 0369876000, ΔΟΥ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ,
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2149
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2017, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη τα αριθμ. πρωτ. 238262/5403/31-10-2017 και
αριθμ. πρωτ. 239376/5423/31-10-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.
Βοιωτίας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την Επιτροπή τα οποία έλαβαν τους αριθμ. πρωτ.
239009/2645/31-10-2017 και 239401/2652/31-10-2017 αντίστοιχα και αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2017, όπως στους ακόλουθους πίνακες Α και Β:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αμοιβές προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου(ΙΔΟΧ), για την
πρόσληψη τεσσάρων
ατόμων ΥΕ εργατών, για
χρονικό διάστημα δύο
μηνών ,σύμφωνα με την
172/2017 απόφαση του
Π.Σ, πράξη 8/25-9-17

Κ.Α.Ε.

02.05.073.0342.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Αμοιβές
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου
χρόνου(ΙΔΟΧ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

6.800,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

26.000,00

17.470,00

8.530,00

45

ΑΔΑ: ΩΕ1Χ7ΛΗ-ΗΟΡ

2

3

4

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς προσωπικού
με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ),
για την πρόσληψη
τεσσάρων ατόμων ΥΕ
εργατών, για χρονικό
διάστημα δύο μηνών,
σύμφωνα με την 56/2017
απόφαση του Π.Σ,
πράξη 3/10-4-17
Κάλυψη εξόδων (ενοικίαση
πλαστικού τάπητα,
τεχνικού χιονιού
υποστηρικτικών οργάνων,
μεταφορά πίστας και
λοιπού εξοπλισμού,
κατασκευή, αποξήλωση
πίστας και λοιπές
εργασίες, παροχή
επαγγελματιών
εκπαιδευτών και
υποστηρικτικού
προσωπικού) της
συνδιοργάνωσης με τον
Ελληνικό Χιονοδρομικό
Ορειβατικό Σύλλογο
Λιβαδειάς, 2ήμερης
χιονοδρομικής εκδήλωσης,
που θα πραγματοποιηθεί
της 25, 26-11-2017 ,
στη Λιβαδειά σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΗ
Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί σχετικά με
την υπόθεση ΜΕΛΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε,
στη δικάσιμο 6-12-17 της
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0352.01

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου
χρόνου(ΙΔΟΧ)

02.05.073.0844.01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

02.05.073.0871 .01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

9.420,00

5.055,00

4.365,00

3.500.00

118.000,00

103.548,00

14.452,00

1.602,08

80.089,96

73.433,64

6.656,32

233.509,96

199.506,64

34.003,32

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.005,64

80.089,96

75.035,72

5.054,24

80.089,96

75.035,72

5.054,24

1.670,00

13.572,08

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί σχετικά με
την υπόθεση ΤΕΚ Α.Ε
για άσκηση ενδίκου
βοηθήματος και διορισμό
02.05.073.0871 .01
Δικηγόρου- γνωμοδότηση
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

1.005,64
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ii) Εγκρίνει τη διόρθωση στο ορθό της αριθμ. 2050/23-10-17 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής ( α/α 7, πράξη 39) ως προς το ποσό, αντί του ποσού 645,72 ευρώ, όπως εκ
παραδρομής ζητήθηκε, στο ποσό των 2.236,96 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2150
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238781/5909/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Προμηθειών προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238962/2644/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν
υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)» και αφού ελέγχθηκε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ /Α’ 147/2016), όπως στον πίνακα του Παραρτήματος (1) του
παρόντος πρακτικού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2151
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης-πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073), για συνδιοργάνωση εργαστηρίων μουσικής και χορού
με θέμα «Ταξίδι με τις μούσες, μύηση στον κόσμο της τέχνης και της επιστήμης» σε συνεργασία με το
εργαστήρι καλλιτεχνικής παιδείας, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εύβοιας και το Δ. Χαλκιδέων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 234269/5727/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς
την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238794/2634/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων ογδόντα πέντε
ευρώ και ογδόντα λεπτά (985,80),για συνδιοργάνωση εργαστηρίων μουσικής και χορού με θέμα «Ταξίδι
με τις μούσες, μύηση στον κόσμο της τέχνης και της επιστήμης», σε συνεργασία με το εργαστήρι
καλλιτεχνικής παιδείας, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και
το Δ. Χαλκιδέων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στη Χαλκίδα στις 20,21 & 22 Νοεμβρίου 2017.
Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 5.208,00 ευρώ και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες :
Κατηγορία εξόδων
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Σύνολο με ΦΠΑ

Ποσό
265€ Χ 3 ΗΜΕΡΕΣ = 795€
985,80 €
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας
οικονομικού έτους 2017, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0844 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2152
ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση δέσμευσης πίστωσης-πληρωμής έργων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 071) για « Υλοποίηση Συνοδευτικού Μέτρου
για την Κοινωνική Σύμπραξη Εύβοιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης “Αποκεντρωμένες Προμήθειες
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων
2015 – 2016 - Κ.Σ. - Εύβοια”, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 235042/5751/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς
την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238771/2631/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800 €) με Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών “Δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των ωφελουμένων της κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας μέσω
πραγματοποίησης θεματικών διημερίδων με θέμα «Η υπερχρέωση και η αντιμετώπιση της»,
για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης “Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015 – 2016 Κ.Σ. Εύβοια” με κωδικό MIS 5000187.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας, οικονομικού
έτους 2017, Ε.Φ. 02071, ΚΑΕ 9475 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2153
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης-δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2017», Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238562/5900/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς
την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238750/2628/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις
και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2017, όπως
ακολούθως:
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Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

παροχή υπηρεσιών
εξάμηνης ασφάλισης
ενός οχήματος με αρ.
κυκλοφορίας ΚΗΙ 5445
της Π.Ε. Εύβοιας
παροχή υπηρεσιών
ετήσιας ασφάλισης ενός
οχήματος με αρ.
κυκλοφορίας ΚΗΥ 6249
της Π.Ε. Εύβοιας
παροχή υπηρεσιών για
προσθήκη έναν (1) επί
πλέον χάρτη (Δίρφης
και Ξεροβουνίου) στο
app ‘’Χάρτες
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας’’ της εταιρείας
M-STAT για τις ανάγκες
της Π.Ε.Εύβοιας
17REQ002164439
παροχή υπηρεσιών για
παραχώρηση του
δικαιώματος χρήσης
ψηφιακού πεζοπορικού
χάρτη της εταιρείας
‘’ΑΝΑΒΑΣΗ’’, των
βουνών Δίρφη και
Ξεροβουνίου Εύβοιας,
για τις ανάγκες της
Π.Ε.Εύβοιας
Tέλη κυκλοφορίας των
οχημάτων της ΠΕ
Εύβοιας για το έτος
2018
προμήθεια είκοσι επτά
(27) ανταλλακτικών
Συνεργείου Μηχ/των για
τις ανάγκες του
Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (ΤΜΕ) της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.Εύβοιας
προμήθεια Λιπαντικών
Συνεργείου Μηχ/των για
τις ανάγκες του
Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (ΤΜΕ) της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.Εύβοιας
Προμήθεια λιπαντικών
συνεργείου Μη/των της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της ΠΕ Εύβοιας
17REQ002078221
Προμήθεια για
αναλώσιμα (8 Γάντια
εργασίας, χαρτί βιομ/κό,
υγρό καθαρισμού
τζαμιών, σχοινί,88
κώνοι σήμανσης, σπρέι
επαφών, κόλλα
σιλικόνης, γάντια
χημικών, μάσκες, μάσκα

02.02.073.
0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές

02.02.073.
0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές

02.02.073.
0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

8.000,00

146.073,11

104.438,41

30.302,70

964,78

26.955,84

9.768,70

16.222,36

71.555,70

56.717,28

11.991,50

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

190,00

414,00

1.488,00

02.02.073.
0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές

1.240,00

02.02.073.
0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές

02.02.073.
1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης
επισκευής
μεταφορικών
μεσων ξηράς

02.02.073.
1511.01

Προμήθεια
καυσίμων
λιπαντικών
976,50

02.02.073.
1511.01

Προμήθεια
καυσίμων
λιπαντικών

02.02.073.
1699.01

Λοιπές προμήθειες

1.870,42

1.578,84
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10

11

12

χημικών, στουπί, 4
γιλέκα σήμανσης, 1
κουτί ούπα,1 κουτί
βίδες, 4 μπαταρίες
φανών σήμανσης, κουτί
ροδέλες) Συνεργείου
Μηχ/των της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της
ΠΕ Εύβοιας
17REQ002077928
Προμήθεια Εργαλείων
02.02.073.1
Συνεργείου Μηχ/των για
699.01
τις ανάγκες του
Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (ΤΜΕ) της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.Εύβοιας
προμήθεια πέντε (5)
02.02.073.1
φωτοαντιγραφικών
713.01
μηχανημάτων για τις
ανάγκες της
Π.Ε.Εύβοιας
Προμήθεια
02.02.073.5
τριακοσίων(300)
244.01
κιβωτίων πολυστερίνης
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Εύβοιας
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Λοιπές προμήθειες

Προμήθεια
γραφομηχανών
μηχαν φωτοαντιγρ
Δαπάνες γεωργίας,
κτηνοτροφίας κλπ
που δεν
προβλέπονται σε
άλλους αριθμούς
εξόδων

123,88

34.479,85

24.856,87

7.920,26

8.250,80

8.300,00

19,00

30,20

334,80

6.813,51

2.271,68

4.207,03

25.432,02

294.178,01

198.071,94

70.674,05

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2154
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238567/5901/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς
την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238755/2629/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης, για
πιστοποιήσεων-λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071):
α/α

Τίτλος Έργου

ΠΟΣΟ

την

πληρωμή

των

παρακάτω

ΚΑΕ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
1

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΑEΠ 066
2000EΠ06600026
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΑΕΠ 566
2015ΕΠ56600000

5.200,00

02.02.071.9417.01

22.600,00

02.02.071.9417.01
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ii) Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των παρακάτω πιστοποιήσεωνλογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071):
α/α

Τίτλος Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

ΚΑΕ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Α’ Φάση της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τίτλο « Εγκατάσταση
συστημάτων ενόργανης δομικής
παρακολούθησης σε κτίρια της περιοχής
του Κρηπιδώματος της Παραλίας Χαλκίδας.
Πρόγραμμα ένταξης:ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Σχετ: αρ. πρωτ.: 211261/4620/27-10-2017
έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας.

OSMOS Hellas
A.E.
11.532,00

02.02.071.9779.01

iii) Εγκρίνει την μερική τροποποίηση της αριθμ. 20462017 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής (αρ. πρακτικού 39 23-10-2017), της α/α 4 δαπάνης, που αφορά στην έγκριση
για την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού 518,82 ευρώ, ως προς τον
ΚΑΕ. Και ειδικότερα αντί του λανθασμένου 02.02.071.9417.01 στο ορθό 02.02.071.9417.02.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2155
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων,
Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238569/5902/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς
την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238776/2632/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ
(2.580,00€) για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων από μη χρήση παραβόλων, από
λαθεμένη κατάθεση ποσού σε τραπεζικό λογ/σμό της Π.Ε. Εύβοιας,σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΒΕΛΕΤΖΑ

2

ΑΓΡΟΖΩΗ ΑΒΕΕ

ΟΝΟΜΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΣΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

30,00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2.550,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.580,00

Όλες οι ανωτέρω επιστροφές ποσών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Ευβοίας οικονομικού έτους 2017, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2156
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ΘΕΜΑ 44ο: Ορισμός Υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους
2017 και έγκριση δέσμευσης πίστωσης , Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238572/5903/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς
την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238805/2637/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την έκδοση Χ.Ε.Π ποσού 3.860,00 ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με υπόλογο την Ελευθερία Σιώζου, υπάλληλο της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας, για την συμμετοχή της ιδίας καθώς και της Δέσποινας Καμπουροπούλου,
υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας, στην εκπροσώπηση
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση Tροφίμων και Ποτών “FOOD & LIFE 2017”,που θα
πραγματοποιηθεί από 29/11 έως 3/12/2017 στο Μόναχο Γερμανίας .
Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων
της Π.Ε. Εύβοιας .
Ημερομηνία αναχώρησης στις 28/11/2017 και επιστροφής στις 04/12/2017 .
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0719.01 του Ε.Φ073 (Αποζημίωση εισιτηρίων / χιλιομετρική
αποζ. κλπ) για ποσό 1.100 € (550*2), τον Κ.Α.Ε. 0721.01 του Ε.Φ.073 (Ημερήσια Αποζημίωση) για
ποσό 960,00€ (480*2) και τον Κ.Α.Ε. 0722.01 του Ε.Φ.073 (Έξοδα διανυκτέρευσης) για ποσό
1.800,00€ ( 900*2).
Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 31-12-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2157
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 1936/2017 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης δαπανών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238913/2711/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας-Τμήμα Προμηθειών προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 239243/2649/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την διόρθωση της αριθμ.1936/2017 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής (πρακτ.37/9-10-2017) της δαπάνης α/α 8 από COPYFOT ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΡΑΓΚΑΒΗ 19 ΑΘΗΝΑ 11474, που εκ
παραδρομής αναγράφεται, στο ορθό ΠΣΜ –ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 108 ΠΕΙΡΑΙΑ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2158
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ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωση-πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών και διόρθωση της αριθμ. 2055/39/23-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε.
Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238826/2706/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς
την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 239293/2650/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017, όπως ακολούθως:

Α/Α

1

2

3

4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λοιπών εξόδων
έντεκα (11) υπαλλήλων
Της Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής ,για το
μήνες Ιούλιο, Αύγουστο
και Σεπτέμβριο 2017.
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης έντεκα
(11) υπαλλήλων
Της Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής ,για το
μήνες Ιούλιο, Αύγουστο
και Σεπτέμβριο 2017.
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών
ΔΕΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

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

2.716,53

02.04.073.0721.01

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

1.180,00

02.04.073.0832.01

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων
υπαλλήλων
που ασχολούνται με το
πρόγραμμα Δακοκτονίας 02.04.073.5241.01
της Π.Ε Φωκίδας για τους
μήνες Μάιο ,Ιούνιο
Ιούλιο ,Αύγουστο
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
2017
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ηλεκτρική ενέργεια

Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής

598,00

1.054,98

5.549,51
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ii) Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2017 από τον ειδικό Φορέα 073, όπως ακολούθως:
ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

πληρωμή εργασίας για
συντήρηση του καυστήρα
στο ΚΕΓΕ Ευπαλίου της
Π.Ε ΦΩΚΊΔΑΣ

02.04.073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

86,80

12.204,02

10.342,26

1.774,96

02.04.073.0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

569,16

29.246,76

26.748,61

1.928,99

02.04.073.0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

569,16

29.246,76

27.317,77

1.359,83

02.04.073.0871.01

Αμοιβές για
εκπαίδευση,
μετεκπαίδευση ,επιμ
όρφωση

160,00

340,00

0,00

180,00

5.

πληρωμή δαπάνης για
την προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού
(Λάμπες) για τις ανάγκες
του Διοικητηρίου της Π.Ε
ΦΩΚΊΔΑΣ

02.04.073.1699.01

Λοιπές προμήθειες

159,98

12.000,00

9.663,14

2.176,88

6.

πληρωμή δαπάνης για
επιστροφή παραβόλου
στον Χριστόπουλο
Γεώργιο το οποίο εκ
παραδρομής κατατέθηκε
σε λογαριασμό της Π.Ε
Φωκίδας σύμφωνα με το
αριθμ
1784/1781/20-10-2017
έγγραφο της Δ/νσης
Ανάπτυξής

02.04.073.3199.01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

31,00

1.000,00

597,66

371,34

1.576,10

84.037,54

74.669,44

7.792,00

Α/Α

1.

2.

3.

4.

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο οποίος θα
ασκήσει το ένδικο
βοήθημα της έφεσης κατά
της αριθμ. 66/2017
απόφασης του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
Άμφισσας ,σύμφωνα με
την αριθμ.
ΤΤ226687/1766/23-10-20
17 έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας.
Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο οποίος θα
ασκήσει το ένδικο
βοήθημα της έφεσης κατά
της αριθμ. 67/2017
απόφασης του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
Άμφισσας ,σύμφωνα με
την αριθμ.
ΤΤ226688/1767/23-10-20
17 έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας.
Πληρωμή δαπάνης για την
περιοδική εκπαίδευση
τεχνικών προϊσταμένων
ΚΤΕΟ σύμφωνα με το
αριθμ. 230938/3353
έγγραφό της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
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iii) Εγκρίνει την διόρθωση της αριθμ
2055/39/23-10-2017 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριμένα την δαπάνη ii) με α/α 2, που αφορά στην πληρωμή
δαπάνης για προμήθεια Υγειονομικού Υλικού, ως προς τον ΚΑΕ , από τον λανθασμένο ΚΑΕ 1321
στον ορθό ΚΑΕ 1211.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2159
ΘΕΜΑ 47ο: «Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
της οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων, παροχή
υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κ.λ.π. έτους 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238094/2973/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης
προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238797/2635/31-10-2017 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την σχετική δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης, για προμήθειες, συντηρήσεις,
επισκευές, παροχή υπηρεσιών, αποζημιώσεις και συνδιοργανώσεις που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό έτος 2017, όπως ακολούθως:
Ποσό
Ποσό
Α/Α

Αιτιολογία

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε

δέσμευσης
πίστωσης

εγκεκριμένου
προϋπολογισμού
με της
αναμορφώσεις
έτους 2017

1

2

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια υποδημάτων
(γαλότσες) και γαντιών
εργασίας, για την
προστασία των
Κτηνιάτρων και του
υποστηρικτικού
προσωπικού κατά την
εφαρμογή των
Προγραμμάτων
Βρουκέλλωσης
Αιγοπροβάτων,
Βοοειδών, Εμβολιασμού
και αιμοληψιών,
Προγραμμάτων
Φυματινισμού,
δειγματοληψίες για
λύσσα, κλπ. του τμήματος
Κτηνιατρικής της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας της
Π.Ε.Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια φορμών για
την προστασία των
Κτηνιάτρων και του
υποστηρικτικού

Δεσμευθέν

Υπόλοιπο

ποσό πριν

πίστωσης

την

διαθέσιμο

παρούσα

για

εισήγηση

δέσμευση

Προμήθεια
03.073.1214.01

Κτηνιατρικού

400,00

5.500,00

3.772,28

1.327,72

1.200,00

5.500,00

4.172,28

127,72

Υλικού

Προμήθεια
03.073.1214.01

Κτηνιατρικού
Υλικού
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προσωπικού κατά την
εφαρμογή των
Προγραμμάτων
Βρουκέλλωσης
Αιγοπροβάτων,
Βοοειδών, Εμβολιασμού
και αιμοληψιών,
Προγραμμάτων
Φυματινισμού,
δειγματοληψίες για
λύσσα, κλπ. του τμήματος
Κτηνιατρικής της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2160
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238660/2986/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας-Τμήμα Προμηθειών προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 238744/2627/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν
υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια
επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ /Α΄ 147), όπως ακολούθως:

A/A

1

Δαπάνη

Προμήθεια ενός
διαθλασίμετρου ψηφιακού
(όργανο μέτρησης), για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Ευρυτανίας.

Προμηθευτής
ANALYTIKA ΕΛΛΑΣ
Ι.Κ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
Κ.ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.
54633
ΤΗΛ: 2310231582
ΑΦΜ 800801075
ΔΟΥ Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απόφαση
ΈγκρισηΔαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
10/21-3-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 469
ΑΔΑ7ΔΓΨΛΗ-ΝΝ1

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:
1925

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
2777/23-03-2017
Α/Α 1478
ΑΔΑ6Β0Δ7ΛΗ-19Λ

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

213,19
ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2161
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση συμπλήρωσης-τροποποίησης της αριθμ. 1730/2016 προηγούμενης απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.),
που αφορά στον προϋπολογισμό του έτους 2017 και τον πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 8443/30-10-2017 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου- Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών
Αναφορών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
237135/2616/30-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την συμπλήρωση - τροποποίηση της αριθμ. 1730/2016 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του πίνακα 5β του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ)
του Προϋπολογισμού έτους 2017 και στον Πίνακα Έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
προκειμένου να προστεθούν δύο ΚΑΕ δεκτικοί έκδοσης Χ.Ε.Π και συγκεκριμένα:
ΚΑΕ

Περιγραφή

5429

Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Οργανισμός Κωπαίδας)

9899

Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας )

Ο κ. Τιμπλαλέξης Δημήτριος ψήφισε λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2162
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση της 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη τα αριθμ. πρωτ. 8755/30-10-2017 και
8896/03-11-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου- Τμήμα
Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή τα
οποία έλαβαν τους αριθμ. πρωτ. 238376/2625/31-10-2017 και 242265/2671/03-11-2017 και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την 7ης τροποποίηση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, καθώς και την
συμπληρωματική της 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού, όπως αναλύεται στις εισηγητικές εκθέσεις
και αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων
των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίοι
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού:
Ο κ. Τιμπλελέξης Δημήτριος ψήφισε λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2163
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΜΑ 51o: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση γραφείου της Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στο ΤΕΕ ανατολικής Στερεάς στο Ν. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 239513/2716/31-10-2017
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 239532/2658/31-10-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Την απόσυρση του θέματος αυτού και την μη περαιτέρω συζήτησή του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2164
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αθλητισμού &
Πολιτισμού κ. Ιωάννη Κοντζιά για τη συμμετοχή του στην Τουριστική Έκθεση « 3η GRECKA
PANORAMA» στη Βαρσοβία (Πολωνία) από 1- 2 & 3 /12 / 2017
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 238812/1056/31-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 239047/2647/31-10-2017 και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού
Αθλητισμού &
Πολιτισμού
κ.
Ιωάννη
Κοντζιά
προκειμένου
να
εκπροσωπήσει
την
Περιφέρεια
στην τουριστική έκθεση « 3η GRECKA PANORAMA» στη Βαρσοβία (Πολωνία) στις
1-2 & 3 Δεκεμβρίου 2017, στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2165
Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής πρότεινε η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 13-11-2017, να
πραγματοποιηθεί στην Μακρακώμη.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της επόμενης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στις
13-11-2017, στην Μακρακώμη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2166
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Περατωθείσης της συζήτησης των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων καθώς και της συζήτησης
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η παρούσα συνεδρίαση λύεται.
Το πρακτικό συντάσσεται και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, όπως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπακογιάννης Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φακίτσας Βασίλειος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μπερτσιμά Ιωάννα

Σανιδάς Χαράλαμπος

Αργυρίου Δημήτριος

Κάππος Ευστάθιος

Τιμπλαλέξης Δημήτριος

Ευαγγελίου Παναγιώτης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1)

A/A
1

Δαπάνη

Προμηθευτής

Έγκριση δαπάνης για την
συντήρηση – υποστήριξη
του λογισμικού (Πρόγραμμα
Διαχείρισης
Οικονομικού,
Πρόγραμμα
Δημοσίευσης
Στοιχείων Προϋπολογισμού
&
Έργων,
Πρόγραμμα
Διαχείρισης
Ανθρωπίνων
Πόρων,
Πρόγραμμα
Διαχείρισης
Έργων,
Πρόγραμμα
Διαχείρισης
Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλου – WEB) , για
τις
ανάγκες
της
Π.Ε.Εύβοιας.

OTS
open technology services
/
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ
Mοναστηρίου 125
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – Τ.Κ.54627
ΑΦΜ: 095372259 – Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
153098/3588

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής
Επιτροπής
1328/17-07-2017
Πρακτικό 26ο / θέμα 25ο α.α:2
ΑΔΑ:ΨΠΞΦ7ΛΗ-24Σ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.
ΚΑΕ 0869
ΕΦ 073

Απόφαση Δέσμευσης
161974/3808
ΑΔΑ: ΩΣΘΥ7ΛΗ-Η93
ΑΔΑΜ: 17REQ001731998

Ποσό
9.550,48€
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