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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 22ης Μαΐου 2017
Αριθμός Πρακτικού 18
Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος),
σήμερα στις 22 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44/5-3-2017 (ΑΔΑ:ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα,
Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ. 396/21-3-2017 απόφασή της (ΑΔΑ:7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1), και δυνάμει της υπ’ αριθμ. (οικ.)
103039/1017/16-5-2017 πρόσκλησης του προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 15/2-5-2017 και 16/8-5-2017 της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 121/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ578/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 128/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ580/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 123/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ189/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Κωνσταντίνου Δικαίου και της Άννας
Τζάνου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασιλείου Κοτσαφίτη, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
ΘΕΜΑ 7o: Ανάθεση σε δικηγόρο εξώδικων ενεργειών για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 97240/275/11-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας (πυρκαγιά απο την 10-5-2017).
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 101910/292/16-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Φθιώτιδας (καταπτώσεις - κατολισθήσεις).
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική
περίοδο 2015-2017».
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το
έτος 2017», προϋπολογισμού 1.132.764,90 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας για το
έτος 2017», προϋπολογισμού 900.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων περιοχής
Λίμνης και Ροβιών Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή
σχολικών μονάδων Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 139.000,00 € με
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή συνδετήριου οδικού κόμβου Μαλαμάτων
Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχν.
έργων και σήμανσης στην επαρχιακή οδό Νο 11 Σώταινα Περιθιώτισσα» του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 140.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του υποέργου:
«Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Λευκαδιτίου από φερτά
υλικά» του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων
και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού
200.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του υποέργου:
«Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Γρανιτσορέματος από φερτά
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υλικά» του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων
και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού
300.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού & Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.
Άννας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 20o: Εξέταση ένστασης της Ε/Ε «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 653/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών περιοχής Δήμων Κύμης - Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού
1.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Κεράσοβο – Κρέντη - Παλαιοκατούνα», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Βελτίωση παραλίμνιου δρόμου Τσούκας – Τριπόταμου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
240.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στην επ. οδό Ραπτόπουλου – Πρασσιάς από χ.θ. 2+000
έως χ.θ. 5+000», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 230.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Εγκιβωτισμός χειμάρρου Χόλιανης Δυτ. Φραγκίστας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
180.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 25o: Εξέταση ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ «Φουντούκος Νικόλαος - Φουντούκος Δημήτριος»
κατά του υπ’ αριθμ. 44588/354/23-3-2017 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας,
σχετικά με το έργο: «Προστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 2.250.000,00 € με Φ.Π.Α. (Εξ’ αναβολής).
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και
συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ των νομών Εύβοιας - Βοιωτίας (χρήση 2014-2017)»,
προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες ασφάλειας
και ολοκλήρωσης Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας», προϋπολογισμού 480.000,00 €.
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Άμεσες
εργασίες υποστήριξης παλαιού γεφυριού Βοιωτικού Κηφισού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
43.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευση πίστωσης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια διακοσίων (200) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού
προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α., και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και επαναπροκήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό
πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους απόρους (ΤΕΒΑ) για τον νομό Βοιωτίας», προϋπολογισμού 103.346,18 € με Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια
άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας έτους 2017», από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και μέχρι 31-12-2017, προϋπολογισμού 59.274,20 € χωρίς Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 32o: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36/2016 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας
και τεχνικού ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για τη
συντήρηση & υποστήριξη του λογισμικού που χρησιμοποιείται από την Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων, σκάφους και
μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2017-2018.
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης, β) ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, γ) διενέργειας
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017 - 2018 και 2018 - 2019»,
προϋπολογισμού 1.798.005,94 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και δ) των όρων της συνημμένης
διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 37o: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 311/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, για το σχ. έτος 2016 - 2017,
Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση δαπανών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-2017.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 39ο: Διάθεση οχήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο Δήμο
Κύμης – Αλιβερίου.
ΘΕΜΑ 40ο: Διάθεση οχήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο Δήμο
Χαλκιδέων.
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας και
διόρθωση της υπ’ αριθμ. 673/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
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ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Οδική Ασφάλεια με τη
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση του συνεδρίου TEDx με τον Δημοτικό
Οργανισμό Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία «Εργαστήρι Λόγου Τέχνης και Παράδοσης» με τον γενικό τίτλο: Styra We
Run – 1ος Αγώνας Δρόμου Στύρων.
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Πανευβοικό Σύλλογο
“Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” με τίτλο: «1ος ορεινός αγώνας δρόμου στη Στενή Εύβοιας».
ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017
της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης κατά
Πλάκας.
ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση με την Ναυταθλητική Ένωση Λαμίας του τουρνουά “Pool Day
2017”.
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού “SEAJETS ΡΑΛΛΥ
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2017” και β) ανάθεσης της διοργάνωσης.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο:
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016-2017».
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2017», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.339,04€ με
Φ.Π.Α..
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 58o: Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση Βελτίωση κόμβων και παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Βοιωτίας» χρήσης 2017, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016,
2017», προϋπολογισμού 3.540.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 59o: Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, λόγω κωλύματος, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, και προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός
της Βασίλειος Φακίτσας.
Παρόντα μέλη επτά (7) οι κ.κ. Βασίλειος Φακίτσας, Χάρης Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου,
Κων/νος Βαρδακώστας, Γεώργιος Γκικόπουλος, Δημήτριος Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό μέλος του
Θωμά Γρεβενίτη), και Παναγιώτης Ευαγγελίου.
Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Θωμάς Γρεβενίτης, ο οποίος
αναπληρώθηκε ως ανωτέρω και Ευστάθιος Κάππος, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος αυτού.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος
Φακίτσας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Γ΄, που
ορίσθηκε αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 9460/ 222/27-1-2012
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9971/286/
28-1-2013 όμοιά της.

Π.Σ.Ε.,

Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.,
4. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Σ.Ε.,
και,
5. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε..
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, υπέβαλε τα κάτωθι ερωτήματα, τα
οποία είχε υποβάλει σε προηγούμενη συνεδρίαση της Ο.Ε., αλλά δεν του έχουν απαντηθεί ακόμη:
«1. Γιατί από το τεχνικό πρόγραμμα προτιμώνται τα έργα οδοποιίας έναντι όλων των άλλων
κατηγοριών. Πώς γίνεται η ιεράρχηση και με ποια κριτήρια.
2. Με τι ασχολείται συγκεκριμένα αυτή την περίοδο η Φθιωτική Αναπτυξιακή.
3. Το κόστος μετακίνησης, απολογιστικά, των αιρετών και υπαλλήλων στις εκθέσεις για την
ανάπτυξη της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας για το 2016».
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Επίσης, έθεσε ζήτημα για το ποιος διοργανώνει, με ποια απόφαση και με ποιο κόστος στην
Χαλκίδα, την ημερίδα: «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες & Εξαγωγικές Δυνατότητες στις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ασίας: Βιετνάμ, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη».
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση εκδήλωσης για την “Ημέρα Περιβάλλοντος”, στο Σχηματάρι.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η προγραμματισθείσα εκδήλωση θα λάβει
χώρα στις 6 Ιουνίου και δεν υπάρχει χρόνος για να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της διοργάνωσης για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “Κρασί - Μέλι - Λάδι & Ελιά”, που θα πραγματοποιηθεί
στις 9-18/6/2017, στο Άλσος Περιστερίου.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η προγραμματισθείσα εκδήλωση θα λάβει
χώρα στις αρχές Ιουνίου και δεν υπάρχει χρόνος για να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση
οδικής ασφάλειας - αποκατάσταση του οδοστρώματος επι της Ε.Ο. Λιθοχώρι - Γρανίτσα», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α..
Το επείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη να επισπευσθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης
του εν λόγω έργου πριν την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, περί ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα.
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι οι προγραμματισθείσες εκδηλώσεις θα
γίνουν στις αρχές Ιουνίου, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της Δ/νσης Δημ. Υγείας και δεν υπάρχει
χρόνος για να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε..
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, των σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, προϋπολογισμού 12.164.713,60 € με
Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50 %, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, η
όσο τον δυνατό γρηγορότερη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7o: Λήψη απόφασης επί του πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας:
«Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», έτους 2017, Π.Ε.
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 173.600,00 € με Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (Εξ’ αναβολής).
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος,
για την άμεση ικανοποίηση των επιτακτικών αναγκών άρδευσης των αγροκτημάτων της Κωπαΐδας
ενόψει και της έναρξης της αρδευτικής περιόδου.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8o: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων, κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 64/2017 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας [δικαιούχος ο Γεώργιος Πάττας].
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Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός οτι η τριακονθήμερη προθεσμία του άρθρου
518 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., για την άσκηση έφεσης κατά της διαβιβαζόμενης δικαστικής απόφασης λήγει
την 25/05/2017 και συνεπώς η σχετική απόφαση περί άσκησης ή μη του εν λόγω ενδίκου μέσου θα
πρέπει να έχει ληφθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9o: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων, κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 65/2017 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας [δικαιούχος ο Κωνσταντίνος Πάττας].
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός οτι η τριακονθήμερη προθεσμία του άρθρου
518 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., για την άσκηση έφεσης κατά της διαβιβαζόμενης δικαστικής απόφασης λήγει
την 25/05/2017 και συνεπώς η σχετική απόφαση περί άσκησης ή μη του εν λόγω ενδίκου μέσου θα
πρέπει να έχει ληφθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10o: Έγκριση δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Συμπληρωματικές
εργασίες Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 245.000,00 € με Φ.Π.Α..
Το επείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη να επισπευσθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης
του εν λόγω έργου πριν την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, περί ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου και
αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 829
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση εκδήλωσης για την “Ημέρα Περιβάλλοντος”, στο Σχηματάρι.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 219/102975/16-5-2017
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 30.000 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
διοργάνωση εκδήλωσης για την “Ημέρα Περιβάλλοντος”, που θα διεξαχθεί στο Σχηματάρι στις
6-6-2017.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 01.071 και τον Κ.Α.Ε.: 9899.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία οτι «πρόκειται για αδιευκρίνιστο
πρόγραμμα που θα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Οι κάτοικοι είναι ήδη
ευαισθητοποιημένοι. Δεν χρειάζονται ημερίδες, αλλά μέτρα και φυσικά έλεγχοι στην δράση των
μεγαλοβιομηχάνων που δρουν όπως τους συμφέρει».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 830
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της διοργάνωσης για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “Κρασί - Μέλι - Λάδι & Ελιά”, που θα πραγματοποιηθεί
στις 9-18/6/2017, στο Άλσος Περιστερίου.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 172/103078/
16-5-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της διοργάνωσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, για την
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “Κρασί - Μέλι - Λάδι & Ελιά”, που θα
πραγματοποιηθεί στις 9-18/06/2017, στο Άλσος Περιστερίου, λόγω αποκλειστικότητας οργάνωσης
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της έκθεσης στην ατομική εταιρεία «Καραμπίκας Α. Χρήστος», με διακριτικό τίτλο “ALFAEXPO”
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Εξουσιοδοτεί τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας να υπογράψει ¨Σε εκτέλεση της
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας¨ την σύμβαση.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε, διότι εμπλέκεται ιδιώτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 831
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση
οδικής ασφάλειας - αποκατάσταση του οδοστρώματος επι της Ε.Ο. Λιθοχώρι - Γρανίτσα», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 103643/1368/17-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση
οδικής ασφάλειας - αποκατάσταση του οδοστρώματος επι της Ε.Ο. Λιθοχώρι - Γρανίτσα», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., απο τις πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 39/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της διακήρυξης και τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 98 του Ν. 4412/16).
β) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να ενημερώνει τους υποψηφίους για την
διαδικασία σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77
του Ν. 4055/2012 και του άρθρου 98 του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 832
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 105569/2931/
19-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης πρότεινε σε οτι αφορά τις προϋπάρχουσες απευθείας αναθέσεις
(απο τον Αύγουστο του 2016, μέχρι και πριν απο ένα μήνα) να παραπεμφθούν για έγκρισή τους στο
Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρόταση που ομοίως έγινε αποδεκτή και απο τον κ. Παναγιώτη Ευαγγελίου.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την απευθείας απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους
προμηθευτές οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από πρόσκληση υποβολής
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την
υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).
2. Εξουσιοδοτεί τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας να υπογράψει ¨Σε εκτέλεση της
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας¨ τις επί μέρους συμβάσεις,
όπου αυτό απαιτείται.
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A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

1

Ανάπτυξη Μηχανισμού
ελέγχου και ενίσχυσης
προγράμματος
Δακοκτονίας

NEUROPUBLIC A.E
ΑΦΜ: 999608870
ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά
Τ. Δ/νση: Σπηλιωτοπούλου &
Μεθώνης 6 Πειραιάς
(Αρ. Πρ.: 75272/2022/11-04-2017)

2

3

4

Προμήθεια
εμπορευματοκιβωτίων
για αποθήκευση για τις
Ανάγκες της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας&
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας
Συσκευασία - Μεταφορά
και τοποθέτηση του
αρχείου της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας&
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας στα γραφεία
της πρώην ΥΕΒ (Τέρμα
Παπαποστόλου)
Προμήθεια ηλεκτρικών
ειδών

Απόφαση
Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
326/20-02-2017
(ΑΔΑ:
ΩΔΝ27ΛΗ-ΩΕΝ),

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0869

Απόφαση Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης1570/07-03-2017
ΑΔΑ: ΨΟΘ47ΛΗ-ΙΗ5, ΑΔΑΜ:
17REQ006022551

Ποσό

16.740,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ Α.Ε
ΑΦΜ: 998102129
ΔΟΥ: ΦΑΕΕ Αθηνών
Τ. Δ/νση: Ασπρόπυργος Αθήνα
(Αρ. Πρ.: 89757/2403/5-5-2017)

680/24-04-2017
(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1699

Αρ. Δέσμευσης: 1860/28-04-2017
ΑΔΑ: 75ΙΘ7ΛΗ-89Α,
ΑΔΑΜ: 17REQ006145471

2.976.,00

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ALPHA
Σωτηρόπουλος Χρήστος
ΑΦΜ: 059268477
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Αδανών 13 Λαμία
(Αρ. Πρ.: 93895/2540/8-5-2017)

680/24-04-2017
(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0829

Αρ. Δέσμευσης: 1790/28-04-2017
ΑΔΑ: Ω9Κ67ΛΗ-2ΓΨ,
ΑΔΑΜ: 17REQ006145392

3.500,00

ΤΣΕΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Ηλεκτρικά Είδη
ΑΦΜ: 043394162
ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
Τ. Δ/νση: Ραζάκη Αγγελή 10,
Λαμία

680/24-04-2017
(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1311
.

Αρ. Δέσμευσης: 1853/28-04-2017
ΑΔΑ: 7Θ6Π7ΛΗ-9ΒΚ,
ΑΔΑΜ: : 17REQ006171532

2.324,15
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5

Προμήθεια εφαρμογής
λογισμικού για την
αυτόματη ανάρτηση στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

6

Προμήθεια
Ρολοκουρτίνων για το
κτίριο της Λ. Καλυβίων 2

7

Προμήθεια 4
καρτελοθηκών για
ΚΕΔΔΥ

8

9

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε
Συστήματα - Υπηρεσίες
Πληροφορικής
ΑΦΜ: 095372259
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ. Δ/νση: Μοναστηρίου 125,
Θεσσαλονίκη (Αρ. Πρ.:
93363/2533/5-5-2017)
ΣΟΦΙΑ ΗΛ. ΓΚΟΓΚΑ
SKIASIS CENTER
ΑΦΜ: 147005954
ΔΟΥ : Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
Τ. Δ/νση: Πέτρας 85 Κολωνός
Αθήνα
(Αρ. Πρ.: 93363/2533/
5-5-2017)100316/2730/12-5-2017
BADEX
ΧΡ. Α. ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ
ΑΦΜ: 149819109
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Προύσης 2, Ν.
Μαγνησία, Λαμία
(Αρ. Πρ.: 102060/2017/16-5-2017)

Προμήθεια τεσσάρων (4)
ΙΟΥΛΙΑ Π. ΛΟΗ
καρεκλών γραφείου για
ΑΦΜ: 042470061
τη Δ/νση Δια Βίου
ΔΟΥ: Λαμίας
Μάθησης Απασχόλησης Τ. Δ/νση: 2Ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Λαμίας
Εμπορίου & Τουρισμού. (Αρ. Πρ.: 102192/2783/16-5-2017)
Προμήθεια έγχρωμου
laser A3 εκτυπωτή για
τις ανάγκες των
υπηρεσιών που
στεγάζονται στο κτίριο
της Λ. Καλυβίων 2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΑΡΕΛΗΣ
ΑΦΜ: 035597936
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Καζούλη 5, Λαμία
(Αρ. Πρ.: 102276/2786/16-5-2017)

620/10-04-2017
(ΑΔΑ:
Ω7Ξ67ΛΗ-ΧΟΙ)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1723

Αρ. Δέσμευσης: 1743/18-04-2017
ΑΔΑ: 7Χ557ΛΗ-Ν7Ε
ΑΔΑΜ: 17REQ006143389

4.960,00

575/03-04-2017
(ΑΔΑ:
ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1699

Αρ. Δέσμευσης: 1690/10-04-2017
ΑΔΑ: 6Λ9Ν7ΛΗ-Ι2Ε
ΑΔΑΜ: 17REQ006143233

1.481,77

680/24-04-2017
(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1711

Αρ. Δέσμευσης: 1872/28-04-2017
ΑΔΑ: 6Α6Ω7ΛΗ-ΘΘΞ
ΑΔΑΜ: 17REQ006147124

1.215,20

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1711

Αρ. Δέσμευσης: 1627/31-03-2017
ΑΔΑ:
Ω9Α27ΛΗ-Β0Ζ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1713

Αρ. Δέσμευσης: 1873/28-04-2017
ΑΔΑ: 63ΞΕ7ΛΗ-Ω03
ΑΔΑΜ: 17REQ006157487

516/27-03—2017
(ΑΔΑ: 720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ)

680/24-04-2017
(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

367,04

1.350,00
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ΓΝΣΩΣΙΣ CUMPUTERS
Κ, ΜΑΝΤΕΣ- Δ. ΤΣΑΜΗΣ
ΑΦΜ: 082785679
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Παπαμαύρου &
Γιαννιτσιώτη, Λαμία

117/23-1-2017
(ΑΔΑ:
7ΗΘΚ7ΛΗ-ΙΓΟ)

10

Προμήθεια Εξωτερικού
Σκληρού Δίσκου 2ΤΒ για
τις ανάγκες της Δ/νσης
Διαφάνεις & Ηλ.
Διακυβέρνησης

11

Προμήθεια Ειδών
Καθαρισμόυ για Δ/ΝΣΗ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

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

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

12

Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΜΕ
5572, το ΚΗΙ 1352, το
ΜΕ 5592, το ΚΗΗ 2787,
το ΜΕ 91690

Αυγεραντώνης ΧρήστοςΑυγεραντώνης Aριστείδης Ο.Ε.
ΑΦΜ: 800617898
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Αγ. Τρύφωνα 14 Λαμία

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

1.023,44€

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

328,60€

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

644,80€

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

1.113,52€
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14

15

16

Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΚΗΙ
4292, ΚΥ 9841, το ΚΗΗ
2717, ΚΗΗ 2773, το
ΚΗΗ 2715, το ΚΗΗ
2775, το ΚΗΗ 2774
Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΧΑΟ
1138, το ΚΗΗ 2773, το
ΚΗΗ 2774, το ΚΗΗ
2775, το ΚΗΙ 3878, το
ΜΕ 3833, το ΜΕ 91690
Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΜΕ
109801. Το ΜΕ 5593, το
ΜΕ 5594, το ΜΕ
104058, το ΜΕ 91712
Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΚΗΙ
5926

ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΕΠΕ
ΑΦΜ: 999693598
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: 2Ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Λαμίας
ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 020680378
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: 2Ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Λαμίας
ΚΟΥΓΙΑΣ Δ. ΗΛΙΑΣ
ΑΦΜ: 050455555
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: 3Ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Λαμίας
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ
ΑΦΜ: 997947560
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Λαμία

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1723

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0899

Αρ. Δέσμευσης: 829/26-01-2017
ΑΔΑ: Ω6Ν87ΛΗ-Ω2Ε

Αρ. Δέσμευσης: 674/13-01-2017
ΑΔΑ: ΩΥ5Φ7ΛΗ-ΕΡΗ

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

86,80

147,38

683,20€
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17

Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΚΗΗ
2779, το ΚΗΗ 2787, το
ΜΕ 5572, το ΜΕ 5592,
το ΜΕ 5588, το ΚΗΙ
5926, το ΜΕ 109801, το
ΜΕ 104058, το ΜΕ
91712, το Με 5581, το
ΜΕ 5776

18

Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΜΕ
5588, το ΚΥ 5581, το
ΚΗΙ 1353, το ΚΗΗ 2786,
το ΜΕ 5572

19

Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΚΗΗ
2779, το ΚΗΙ 1352, το
ΚΗΙ 5926, το ΚΗΙ 1353

20

21

Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΚΗΙ
1353, το ΚΗΗ 2779, το
ΜΕ 109801, το ΚΗΙ
3878, το ΚΥ 9841, το
ΚΗΗ 2713, το ΚΗΙ 5926
Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΚΗΙ
5926, το ΜΕ 91690, το
ΜΕ 5588, το ΜΕ 5592,
το ΚΗΗ 2786, το ΜΕ
19806,το ΚΗΗ 2779, το
ΚΗ 1353, το ΚΗΗ 2884,
το ΚΗΙ 1352, το ΚΗΗ
2784, το ΚΗΙ 1352, το
ΚΗΙ 1353, το 91690

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΦΜ: 048093041
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Δερβενακίων 7. Λαμία

Αναγνωστόπουλος Ι.
Κωνσταντίνος
ΑΦΜ: 053821400
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου & Τρίτση
Λαμία
Σεραφείμ Π. Ζημιανίτης
ΑΦΜ 076313623
ΔΟΥ:Λαμίας
Τ. Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου 10
Λαμία
Καλτσάς Κωνσταντίνος
ΑΦΜ: 028505153 ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Θερμοπυλών 39, Λαμία

Παπαδημητρίου Ευστάθιος
ΑΦΜ: 037104828
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: 3Ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Λαμίας

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

6.495,00€

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

1.500,40€

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

954,80€

565,00€

1.500,40€
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Κατσαντώνης Τ. Θεοφάνης
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: 2Ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Λαμίας

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

300,08€

Μπάκας Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΦΜ: 122532701
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Σ.Σ. Ροδίτσας

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

2.490,00€

Νικ. Βελησσαρίδης &
Αθ. Καραγιάννης Ο.Ε.
ΑΦΜ: 092624702
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: 2Ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Λαμίας

680/24-04-2017
(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

2.529,60€

25

Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΚΗΗ
2787, το ΚΗΗ 2721

Παναγιώτης Ι. Κοτσώνας
ΑΦΜ: 101938890
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Κύπρου 2 Λαμία

48/09-01-2017
(ΑΔΑ:
6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ),

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης: 652/11-01-2017
ΑΔΑ: 7Μ0Ο7ΛΗ-8ΞΠ
ΑΔΑΜ: 17REQ006212578

26

Προμήθεια
βιομηχανικών ειδών και
εργαλείων συνεργείου

Ντελής Δημήτριος
ΑΦΜ: 040679555
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Ολύμπου & Χαλκομάτας
Λαμία

680/24-04-2017
(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1699

Αρ. Δέσμευσης: 1862/28-04-2017
ΑΔΑ: 6ΑΣ97ΛΗ-Π27

27

Προμήθεια
βιομηχανικών ειδών και
εργαλείων συνεργείου

Ζαβλάγκας Αριστείδης
ΑΦΜ: 112405925
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου 2 Λαμία

680/24-04-2017
(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1699

28

Παροχή υπηρεσιών
αντικατάστασης
σωληνώσεων λόγω
διαρροής

Γιοβάνης Κ. Θωμάς
ΑΦΜ: 059506171
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Καραϊσκάκη 45 Λαμία

680/24-04-2017
(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

22

Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΜΕ
5573 JCB

23

Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το NEW
HOLAND ΜΕ 104058, το
ΜΕ 91690, το ΜΕ 5590,
το LIEBHEERR ME
5581, το KOMATSU ΜΕ
5572

24

Παροχή υπηρεσιών
επισκευής για το ΚΗΙ
5926, το ΚΗΗ 2786, το
ΚΗΗ 2787, το ΚΗΗ 2779

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0851

210,80€

993,00€

Αρ. Δέσμευσης: 1864/28-04-2017
ΑΔΑ: 67Ζ67ΛΗ-5ΔΗ

980,00€

Αρ. Δέσμευσης: 1814/28-04-2017
ΑΔΑ: Ω90Β7ΛΗ-ΠΑ2

450,00€

14
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29

30

Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης
ηλεκτρονικού,
ηλεκτρομηχανολογικού
και μηχανογραφικού
εξοπλισμού για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Διαφάνειας & Ηλ.
Διακυβέρνησης
Ανάθεση εκτέλεσης
εργασιών σε εξωτερικό
συνεργάτη υποστήριξης
ηλεκτρονικών
εφαρμογών Δ/νσης
Οικονομικού-Δημοσιονο
μικού Ελέγχου

31

Επισκευή Η/Υ (Laptop)
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Διαφάνεις & Ηλ.
Διακυβέρνησης

32

Προμήθεια υδραυλικών
υλικών για τις ανάγκες
του Κέντρου
Προσφύγων στις
Θερμοπύλες

ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 157532701
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Νικοπόλεως 11,Λαμία
(Αρ. Πρ.: 105109/2917/18-5-2017)

680/24-04-2017
(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

ΜΗΤΡΑΚΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ: 130586082
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Λυγαριά Λαμίας
(Αρ. Πρ.: 105509/2929/19-5-2017)

680/24-04-2017
(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

ΓΝΣΩΣΙΣ CUMPUTERS
Κ. ΜΑΝΤΕΣ - Δ. ΤΣΑΜΗΣ
ΑΦΜ: 082785679
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Παπαμαύρου &
Γιαννιτσιώτη, Λαμία

717/02-05-2017
(ΑΔΑ:
6ΛΒΨ7ΛΗ-9ΡΧ)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1723

483/21-03-2017
(ΑΔΑ:
7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1723

«Β. ΚΑΡΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΦΜ: 081590370
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: 2Ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Λαμίας,
Λαμία

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0871

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0871
ΚΑΕ:
0292

Αρ. Δέσμευσης: 1825/28-04-2017
ΑΔΑ: 6Ι7Η7ΛΗ-ΑΣ9
ΑΔΑΜ: 17REQ006145551

Αρ. Δέσμευσης: 1827/28-04-2017
ΑΔΑ: ΩΔΝΠ7ΛΗ-5ΕΖ
Αρ. Δέσμευσης: 1827/28-04-2017
ΑΔΑ: ΩΨΒΔ7ΛΗ-ΥΡΩ
ΑΔΑΜ: 17REQ006160858
Αρ. Δέσμευσης: 1929/05-05-2017
ΑΔΑ: 7ΚΛΛ7ΛΗ-ΗΤΞ

Αρ. Δέσμευσης: 1586/05-05-2017
ΑΔΑ: 6Δ037ΛΗ-4Β2,
ΑΔΑΜ: 17REQ005988873

16.000€

21.856€

99.20

1897,48

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι απέχει απο την ψηφοφορία του θέματος, εκφράζοντας έντονη πολιτική διαμαρτυρία για την κατάσταση
που γίνεται ... γραφειοκρατική.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 833
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 106032/2215/19-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2017, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κάλυψη εξόδων
(Ηχητική και φωτιστική
κάλυψη), της
συνδιοργάνωσης
εκδηλώσεων με τον
Δήμο Διστόμου Αράχοβας - Αντίκυρας,
που θα διεξαχθεί το
πρώτο 10ήμερο του
Ιουνίου 2017, στα
πλαίσια της 73ης
Επετείου της σφαγής του
Διστόμου
Κάλυψη εξόδων της
διοργάνωσης
συναυλίας, που θα
διεξαχθεί την 6-6-2017,
στα πλαίσια της Ημέρας
του Περιβάλλοντος, στο
δεύτερο Δημοτικό
Σχολείο Σχηματαρίου

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.05.073.0844.01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων
και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

5.000,00

68.000,00

30.240,00

37.760,00

02.05.073.0844.01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων
και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

11.480,00

68.000,00

35.240,00

32.760,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

16.480,00

68.000,00

35.240,00

32.760,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι δεν ψηφίζει την δαπάνη με α/α 2.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 834
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, των σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, προϋπολογισμού 12.164.713,60 € με
Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 105899/2438/
19-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μεταφορά
μαθητών της Π.Ε. Ευβοίας, των σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μίσθωσης κατάλληλων
16
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μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας από τον τόπο
κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων
για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020 όπως φαίνεται στα συνημμένα τμήματα του
παραρτήματος Α του συνημμένου σχεδίου διακήρυξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.109.809,06
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Προβλέπονται επίσης, επιπλέον της προαναφερόμενης προϋπολογισμένης δαπάνης, δικαιώματα προαίρεσης συνολικού ύψους 4.054.904,53
ευρώ (δικαιώματα προαίρεσης έως 50%), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την περ.
στ. i της παρ. 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013) και
των όρων της διακήρυξης. Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του εν θέματι διαγωνισμού
ισούται με 12.164.713,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης
50%).
2. τους όρους της συνημμένης διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 835
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7o: Λήψη απόφασης επί του πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας:
«Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», έτους 2017, Π.Ε.
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 173.600,00 € με Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (Εξ’ αναβολής).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.106768/2245/22-5-2017
έγγραφο – εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας, με το συνημμένο στην ίδια
υπ’ αριθμ. 4/22-5-2017 πρακτικό της επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού, καθώς και το υπ’ αριθμ. ΤΤ
97952/724/22-5-2017 έγγραφο - παροχή γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση, και επειδή:
1.1.- Στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 [«Χρόνος ισχύος προσφορών»] ορίζονται τα ακόλουθα:
«1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2… 3… 4. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. […]».
1.2.- Περαιτέρω, στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.19750/439/30.01.2017 Διακήρυξης του
επίμαχου διαγωνισμού, και ειδικότερα στη σελίδα 11 αυτής, υπό στοιχείο (5), αναφέρονται, ως προς
το χρόνο ισχύος των προσφορών, τα εξής: «Χρόνος ισχύος της προσφοράς ανέρχεται σε 120 ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο απορρίπτεται ως απαράδεκτη».
1.3.- Πέραν αυτών, και σύμφωνα με πάγια νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων, έχει κριθεί
ότι εφόσον ο συμμετέχων σε διαγωνισμό δεν περιλάβει στην προσφορά του ρητή δήλωση, με την
οποία θέτει χρονικό περιορισμό στην ισχύ της προσφοράς αυτής, τεκμαίρεται ότι δεσμεύεται από
αυτήν καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι την ολοκλήρωσή του, με την έκδοση της
κατακυρωτικής αποφάσεις και (εφόσον αναδειχθεί μειοδότης) την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
[ιδ.ενδ. ΣτΕ(Ασφ.) 738/2009, ΣτΕ (Ασφ.) 872/2007, ΣτΕ (Ασφ.) 68/2005].
1.4.- Από το συνδυασμό των ανωτέρω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι, εν προκειμένω,
εφόσον οι διαγωνιζόμενοι Πέτρος Μακρόπουλος και Κωνσταντίνος Στάικος δεν συμπεριέλαβαν στα
έγγραφα του φακέλου της προσφοράς τους, οποιαδήποτε δήλωση από την οποία προκύπτει ότι η
προσφορά τους ισχύει για χρονικό διάστημα μικρότερο των 120 ημερών, ήτοι μικρότερο του χρόνου
ισχύος που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.19750/439/30.01.2017 Διακήρυξη του εν θέματι
διαγωνισμού, δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμός αυτών. Τούτο ισχύει, παρά το γεγονός ότι στους
σχετικούς φακέλους οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι δεν συμπεριέλαβαν ρητή δήλωση από την οποία να
προκύπτει ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, αφ’ ης στιγμής η
Διακήρυξη δεν διέλαβε όρο που να απαιτεί ρητά την αναγραφή του χρόνου ισχύος των
προσφορών, τεκμαίρεται ότι οι εν λόγω προσφορές ισχύουν τουλάχιστον για το χρονικό
διάστημα των 120 ημερών, που αναγράφεται στην σελίδα 11 της Διακήρυξης, υπό στοιχείο (5).
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2.- Πέραν αυτών, και ως προς την εν γένει διαδικασία του εν θέματι διαγωνισμού μέχρι σήμερα,
επισημαίνονται τα εξής:
2.1.- Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19750/439/30.01.2017 Διακήρυξης του εν θέματι
διαγωνισμού [σελ. 9, παρ. 1.1.], ορίστηκε ότι στον Υποφάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική
προσφορά», θα πρέπει να περιλαμβάνεται και εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που
εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος, σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμούμενης αξίας της
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., υπολογιζόμενου επί του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ στο άρθρο
9 παρ. 1 της Διακήρυξης, σχετικά με την εγγύηση συμμετοχής, ορίστηκε ότι: «Η εγγύηση αυτή
εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. (με ανάλογη στρογγυλοποίηση). Το συνολικό ποσό της
εγγύησης πρέπει να υπερκαλύπτει το άθροισμα των απαιτούμενων εγγυήσεων για τα τμήματα για τα
οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την
προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται
υπόψη».
2.2.- Εξάλλου, στο άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ορίστηκαν τα εξής: «Ο υπολογισμός της
εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως
εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος
προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. Αν
η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για τους
υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισμό της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.», ενώ στο άρθρο 72 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 4412/2016, ορίστηκε ότι:
«1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα
ακόλουθα είδη εγγυήσεων: α) «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα
της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη
στρογγυλοποίηση.».
2.3.- Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το ποσό της εγγύησης συμμετοχής προκύπτει ως
ποσοστό 2% επί της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία συμπεριλαμβάνει και
τα τυχόν υπάρχοντα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Εν προκειμένω, ο εν θέματι
διαγωνισμός, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19750/439/30.01.2017 Διακήρυξη, έχει συνολική
προεκτιμώμενη αξία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, και χωρίς τον Φ.Π.Α.:
140.000,00 ευρώ [αναλυτικότερα: καθαρή αξία: 120.000,00 ευρώ, δικαιώματα προαίρεσης: 20.000,00
ευρώ, Φ.Π.Α.: 33.600,00 ευρώ]. Συνεπώς, το ποσό της εγγύησης συμμετοχής που έπρεπε να
υποβάλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι, ώστε να θεωρηθεί αυτή προσήκουσα και η προσφορά τους
παραδεκτή, θα έπρεπε να ισούται με το 2% επί του ποσού των 140.000,00 ευρώ, ήτοι με ποσό
2.800,00 ευρώ. Επομένως, η υπ’ αριθ. 55/17.02.2017 εγγύηση συμμετοχής του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, για ποσό 2.400,00 ευρώ, που υπέβαλε ο υποψήφιος ανάδοχος Πέτρος
Μακρόπουλος, δεν ήταν προσήκουσα, καθώς το ποσό υπολείπεται του ποσού που απαιτείται από τη
Διακήρυξη του διαγωνισμού, και άρα, η υπ’ αριθ. 462/21.03.2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, έσφαλλε, καθ’ ο μέρος έκανε αποδεκτή την τεχνική προσφορά του Πέτρου Μακρόπουλου,
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
3.- Επειδή, οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 ορίζουν
τα ακόλουθα: «1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία
απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή
αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 5 του άρθρου 105. 2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής
της διαδικασίας ανάθεσης, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει
πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4
του άρθρου 97, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας
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υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 3....4….5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το
δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση
της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης,
με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32,
εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων
αυτών».
3.1.- Περαιτέρω, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
ορίζουν τα εξής: «1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2
έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) ... β) ... γ) στο μέτρο
που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι
περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.».
3.2.- Επειδή, με βάση τα ανωτέρω, κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εμφιλοχώρησαν
παραβιάσεις των κειμένων διατάξεων και των ανωτέρω όρων της διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν
το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και δεν μπορούν να αποκατασταθούν αλλιώς παρά με την ακύρωση
του αποτελέσματος. Ητοι σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, στον εν θέματι διαγωνισμό έχουν
ήδη εμφιλοχωρήσει τα ανωτέρω σφάλματα και παραβιάσεις των κειμένων διατάξεων και των όρων
της διακήρυξης, τα οποία και επηρεάζουν την περαιτέρω πορεία του διαγωνισμού με αβέβαιο το
τελικό αποτέλεσμα, δεν μπορούν δε να αποκατασταθούν αλλιώς παρά με την ακύρωση του
αποτελέσματος, δεδομένου ότι: (α) με την υπ’ αριθ. 462/21.03.2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, μεταξύ άλλων, έγινε αποδεκτή η συμμετοχή του Πέτρου Μακρόπουλου στο διαγωνισμό, ο
οποίος φέρεται ότι η υπ’ αριθ. 55/17.02.2017 εγγύηση συμμετοχής που κατέθεσε δεν ήταν
προσήκουσα, λόγω ποσού, συνεπώς φέρεται να συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 106
παρ. 2 περ.α΄, αιτίαση που έχει προβάλει με σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο υποψήφιος
ανάδοχος Κωνσταντίνος Στάικος, (β) περαιτέρω η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης
αποτελεσμάτων του εν θέματι διαγωνισμού με το από 28/04/2017 πρακτικό της, έχει γνωμοδότησει
υπέρ του αποκλεισμού των διαγωνιζομένων Πέτρου Μακρόπουλου του Σπυρίδωνος και
Κωνσταντίνου Στάικου, για τους άνω λόγους, αιτίαση που είναι μεν αβάσιμη, πλην όμως το ζήτημα
αυτό είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ένα νέο κύκλο προσφυγών ή ενστάσεων που θα δυσχεράνει
περαιτέρω την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου.
3.3.- Επειδή, περαιτέρω: Στα πλαίσια εξέλιξης του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάθεση της «Διαχείρισης άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας
Κωπαϊδικού πεδίου» για το έτος 2017 ως χρόνος υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης, οριοθετείται η
προ – αρδευτική, κύρια - αρδευτική και μετά-αρδευτικής περιόδου καθώς και την περίοδο της
αντιπλημμυρικής προστασίας. Συγκεκριμένα: H προ-αρδευτική περίοδος αρχίζει από 01-04-2017 έως
31-05-2017 και κατά την περίοδο αυτή κρίνεται απαραίτητη τουλάχιστον η ύπαρξη εργατών. Η κύρια
αρδευτική περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστημα 16-06-2017 έως 31-08-2017 και η μετά- αρδευτική
περίοδος το χρονικό διάστημα 1-9-2017 έως 30-10-2017. Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, δηλαδή στο μέσο της προ-αρδευτικής περιόδου κωλύεται η διαδικασία υπογραφής
σύμβασης λόγω της ύπαρξης προδικαστικών προσφυγών και εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων σε
συνάρτηση με το ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες διαχείρισης και διανομής του ύδατος για την
καλλιέργεια του Κωπαϊδικού Πεδίου συνιστά έκτακτη και επείγουσα ανάγκη για εφαρμογή του
άρθρου 32 του ν 4412/16 όπου η αναθέτουσα αρχή δύναται να προχωρήσει λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, και εφόσον δεν είναι
δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές – κλειστές ή ανταγωνιστικές
διαδικασίες, στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν των ανωτέρω,
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 4/22-5-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση
της υπηρεσίας: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», έτους
2017, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 173.600,00 € με Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.
2. Ματαιώνει τον εν θέματι διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.
4412/2016 και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.
3. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση της προκήρυξης, και με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.
19750/439/30.01.2017 Διακήρυξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, και για
τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.
4. Ορίζει την Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τη
διαπραγμάτευση για την ανάδειξη μειοδότη.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 836
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8o: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων, κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 64/2017 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας [δικαιούχος ο Γεώργιος Πάττας].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 106747/809/
22-5-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 64/2017 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας και
2. Να γίνει δεκτό το αίτημα για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ως διατυπώθηκε στην από
22/05/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Νομικής Υπηρεσίας 106747/809/22.05.2017 αίτηση του
Γεωργίου Πάττα, και να καταβληθεί στον ενάγοντα το επιδικασθέν δυνάμει της ως άνω δικαστικής
απόφασης ποσό του κεφαλαίου, απαλλαγμένο τόκων και δικαστικών εξόδων, ήτοι το ποσό των
28.017,56 ευρώ.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε αρνητική ψήφο, προτείνοντας να ασκηθεί έφεση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 837
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9o: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων, κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 65/2017 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας [δικαιούχος ο Κωνσταντίνος Πάττας].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 106742/808/
22-5-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 65/2017 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας και
2. Να γίνει δεκτό το αίτημα για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ως διατυπώθηκε στην από
22/05/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Νομικής Υπηρεσίας 106742/808/22.05.2017 αίτηση του
Κωνσταντίνου Πάττα, και να καταβληθεί στον ενάγοντα το επιδικασθέν δυνάμει της ως άνω δικαστικής
απόφασης ποσό του κεφαλαίου, απαλλαγμένο τόκων και δικαστικών εξόδων, ήτοι το ποσό των
23.475,48 ευρώ.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε αρνητική ψήφο, προτείνοντας να ασκηθεί έφεση.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 838
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10o: Έγκριση δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Συμπληρωματικές
εργασίες Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 245.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 106644/3613/22-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δημοπράτηση για την εκτέλεση του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες Κτηνιατρικού
Εργαστηρίου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 245.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοικτή διαδικασία και
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
γ) την δαπάνη ύψους 245.000,00 € με Φ.Π.Α..
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας να προβεί
στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση)
και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός
κατά την ορισθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 839
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 15/2-5-2017 και 16/8-5-2017 της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα με αριθμ. 15/2-5-2017 και 16/8-5-2017 πρακτικά
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 840
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 121/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ578/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 26879/194/12-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο Ταρσή
Κοκκίνη του Παναγιώτη [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 412], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αριθ. 6, η οποία να
την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 08/06/2017, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει την από 16/05/2013 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ131/20.05.2013 προσφυγή που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την
κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
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2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 2 =
160 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί και επισήμανε «πως παραμένει ανοιχτό το
ζήτημα της διερεύνησης του τρόπου που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και φυσικά τα θέμα διοικητικών
και πολιτικών ευθυνών».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 841
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 128/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ580/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 26881/195/12-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο
Μαριάνθη Σαξώνη του Σπυρίδωνος [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 408], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωσθένους, αριθ.
12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της
08/06/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει την από 16/05/2013 και
με αριθμό δικογράφου ΠΡ133/20.05.2013 προσφυγή που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την
κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 2 =
160 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί και επισήμανε «πως παραμένει ανοιχτό το
ζήτημα της διερεύνησης του τρόπου που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και φυσικά τα θέμα διοικητικών
και πολιτικών ευθυνών».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 842
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 123/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ189/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 26897/196/12-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο Ευθυμία
Τσατσάνη του Αναστασίου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 219], κάτοικο Λαμίας, οδός Σατωβριάνδου, αρ. 12, η
οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της
08/06/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει την από 16/05/2013 και
με αριθμό δικογράφου ΠΡ135/20.05.2013 προσφυγή που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την
κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 2 =
160 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι συμφωνεί και επισήμανε «πως παραμένει ανοιχτό το
ζήτημα της διερεύνησης του τρόπου που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και φυσικά τα θέμα διοικητικών
και πολιτικών ευθυνών».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 843
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Κωνσταντίνου Δικαίου και της Άννας
Τζάνου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 26906/197/12-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», το δικηγόρο Γρηγόριο
Γαϊτάνη του Κωνσταντίνου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 234], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αριθ. 6, ο οποίος
να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 08/06/2017, ή
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 03/03/2011 και με αριθμό
δικογράφου ΑΓ34/09.03.2011 αγωγή που άσκησαν ο Κωνσταντίνος Δίκαιος και η Άννα Τζάνου
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την
κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 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.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πρότεινε εξωδικαστικό συμβιβασμό πέραν του διορισμού
δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 844
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ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασιλείου Κοτσαφίτη, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 171338/1353/
12-5-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο
Μαριάνθη Στουρνάρα του Βασιλείου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 368], κάτοικο Λαμίας, οδός Ροζάκη Αγγελή,
αριθ. 26, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο
της 08/06/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 08/04/2013
και με αριθμό δικογράφου ΠΡ83/08.04.2013 προσφυγή που άσκησε o Βασίλειος Κοτσαφίτης,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την
κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 2
=160 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 845
ΘΕΜΑ 7o: Ανάθεση σε δικηγόρο εξώδικων ενεργειών για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 100042/772/
12-5-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής,
οδός Αγ. Τριάδος, αρ. 56 και Φιλικής Εταιρείας, η οποία να επεξεργαστεί τα κάτωθι δικόγραφα, ήτοι:
(α) η από 31/01/2017 πράξη του Προέδρου του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας, που αφορά την με αριθμό κατάθεσης 4372/2016 αίτηση αναίρεσης της εταιρείας με την
επωνυμία “ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.” κατά της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, που έλαβε αριθμό
πρωτοκόλλου 64658/487/29.03.2017,
(β) η από 31/01/2017 πράξη του Προέδρου του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας, που αφορά την με αριθμό κατάθεσης 2212/2016 αίτηση αναίρεσης της εταιρείας με την
επωνυμία “ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.” κατά της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, που έλαβε αριθμό
πρωτοκόλλου 64664/488/29.03.2017,
(γ) η υπ’ αριθ. 708/2017 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που αφορά την με
αριθμό κατάθεσης 58/09.05.2014 προσφυγή της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, η οποία έλαβε
αριθμό πρωτοκόλλου 74654/546/10.04.2017,
(δ) η υπ’ αριθ. 710/2017 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που αφορά την με
αριθμό κατάθεσης 57/09.05.2014 προσφυγή της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, η οποία έλαβε
αριθμό πρωτοκόλλου 74678/551/10.04.2017,
(ε) η υπ’ αριθ. 726/2017 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που αφορά την με
αριθμό κατάθεσης 105/15.05.2008 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΓΡΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.”
κατά της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 82703/610/
24.04.2017,
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(στ) η υπ’ αριθ. 347/2017 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που αφορά την με
αριθμό κατάθεσης 68/12.03.2010 αγωγή του Στυλιανού Χανιώτη και της εταιρείας με την επωνυμία “Σ.
ΧΑΝΙΩΤΗΣ - Μ. ΠΕΛΕΚΗ Ο.Ε.” κατά της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, η οποία έλαβε αριθμό
πρωτοκόλλου 523559/397/14.03.2017, και
(ζ) η από 26/07/2016 και με αριθμό κατάθεσης 67/27.07.2016 αγωγή της εταιρείας με την
επωνυμία “ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.”, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας, κατά της “Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας”, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 210052/1628/21.12.2016, τα οποία
εισήχθησαν στη Νομική Υπηρεσία, να μεριμνήσει, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που τα
αφορούν, για τη δημιουργία φακέλου, να απεικονίσει ενέργειες που πρέπει να γίνουν και να συντάξει
σχέδιο εισήγησης το οποίο να μας παραδοθεί αρμοδίως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή ανάλογα με την ωριαία
απασχόλησή της [χρονοχρέωση με ποσό 80 € ανά ώρα - συν το Φ.Π.Α.] και μετά από πιστοποίηση
των ωρών της εν λόγω απασχόλησης της, από σχετική βεβαίωση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε θετική ψήφο, κάνοντας λόγο για την υποστελέχωση της
Νομικής Υπηρεσίας και τόνισε την ανάγκη μιας οργανωμένης Υπηρεσίας με επαρκή στελέχωση που
θα επιλέγει τις όποιες αναθέσεις μέσα απο έναν κατάλογο δικηγόρων και θα τηρείται κάποια σειρά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 846
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 97240/275/11-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας (πυρκαγιά απο την 10-5-2017).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 97241/276/11-5-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 97240/275/11-5-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας (πυρκαγιά απο την 10-5-2017), και συγκεκριμένα:
1.- Την απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:
Με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΖ-1034 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε
περιοχή της Τ.Κ. Αγ. Σώστη της Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.
2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, που θα υπογράφεται από
τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1777/2016 πρακτ.
47/28-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΣΓ7ΛΗ-5Ξ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με προφορικές
εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
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(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και
ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 847
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 101910/292/16-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Φθιώτιδας (καταπτώσεις - κατολισθήσεις).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101913/293/16-5-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 101910/292/16-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Φθιώτιδας (καταπτώσεις - κατολισθήσεις), και συγκεκριμένα:
1.- Την απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:
Με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΤ-9306 φορτηγό, το ΜΕ 44593 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα
τροχοφόρου με εξάρτηση σφύρας (90ΗΡ), το ΜΕ 76255 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα
τροχοφόρου (91ΗΡ), ιδιοκτησίας “ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για την άρση καταπτώσεων και
κατολισθήσεων στις οδούς με αριθμ. 39 Αμφίκλεια, Ξυλικοί – Μενδενίτσα και με αριθμ. 38 Λουτρά
Θερμοπυλών, Μενδενίτσα – Κηφισοχώρι δι΄ Αναβρας, Καλλιδρόμου και Μοδίου.
2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, που θα υπογράφεται από
τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1777/2016 πρακτ.
47/28-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΣΓ7ΛΗ-5Ξ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με προφορικές
εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και
ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
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(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 848
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική
περίοδο 2015-2017».
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. (α) 99199/3270/
12-5-2017, (β) 99200/3271/12-5-2017 και (γ) 99202/3272/12-5-2017 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την
χρονική περίοδο 2015-2017» από τις εταιρείες:
- ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, για την αποκατάσταση του καταστραμμένου αναβαθμού και της
υποσκαφής του θεμελίου κατάντη της γέφυρας του υδατορέματος της Βίστριζας στην περιοχή της
δυτικής Φθιώτιδας της Π.Ε. Φθ/δας. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των
2.604,00 € με Φ.Π.Α..
- ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., για την προμήθεια αδρανών υλικών εκτιμώμενης ποσότητας 1800
tn περίπου (διαβαθμισμένο) με τιμή μονάδος 10,70 € ανά tn συμπεριλαμβανομένου του Δημοτικού
φόρου και της μεταφοράς επί τόπου, για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου αναβαθμού και της
υποσκαφής του θεμελίου κατάντη της γέφυρας του υδατορέματος της Βίστριζας στην περιοχή της
δυτικής Φθιώτιδας της Π.Ε. Φθ/δας. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των
21.861,82 € με Φ.Π.Α..
- ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή της ΤΚ
Ρεγγινίου της ΔΕ Καμένων Βούρλων του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου. Η δαπάνη της
ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.289,60 € με Φ.Π.Α. 24%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 849
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το
έτος 2017», προϋπολογισμού 1.132.764,90 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101718/1907/Φ.Ε./
15-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το έτος 2017»,
προϋπολογισμού 1.132.764,90 € με Φ.Π.Α..
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
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3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί
στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 850
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας για το
έτος 2017», προϋπολογισμού 900.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101867/1929/Φ.Ε./
15-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας για το έτος
2017», προϋπολογισμού 900.000,00 € με Φ.Π.Α..
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί
στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 851
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων περιοχής
Λίμνης και Ροβιών Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101857/1927/Φ.Ε./
15-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων περιοχής Λίμνης και
Ροβιών Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί
στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 852
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ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή
σχολικών μονάδων Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 139.000,00 € με
Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101129/1335/15-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή
σχολικών μονάδων Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 139.000,00 € με
Φ.Π.Α., απο τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017, ΚΑΠ 2017, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 28/13-2-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:
6ΨΝΚ7ΛΗ-ΜΗΞ).
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
β) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να ενημερώνει τους υποψηφίους για την
διαδικασία σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 853
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή συνδετήριου οδικού κόμβου Μαλαμάτων
Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 94426/1842/8-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή συνδετήριου οδικού κόμβου Μαλαμάτων Π.Ε.
Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοιχτό διαγωνισμό και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν. 4412/2016),
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική
μελέτη του έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισμός - τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς),
γ) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της
περίληψης διακήρυξης,
δ) τη δαπάνη 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α. από το περιφερειακό πρόγραμμα «ΣΑΕΠ 066».
2. Εξουσιοδοτεί:
α. την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας και την Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας
καθώς και τον διαγωνισμό. Η επιτροπή διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο είναι επταμελής (7), επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι πάνω απο το όριο του 1.000.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ( άρθρο
221 του Ν. 4412/2016) και ορίζεται ως εξής: α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή
ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους απο την Δ/νση Τεχνικών Έργων που θα προκύψουν μετά απο
διαδικασία κλήρωσης, β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή
του απο την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής, γ) Έναν (1) εκπρόσωπο
του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του απο τα
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αρμόδια όργανα του ΤΕΕ και δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που
υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, απο τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.
β. την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας να ορίσει την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις της διακήρυξης, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά,
γ. τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας να ενημερώνει τους υποψηφίους, σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 4055/2012 και άρθρου 98 του Ν. 4412/2016, κατά τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 854
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχν.
έργων και σήμανσης στην επαρχιακή οδό Νο 11 Σώταινα Περιθιώτισσα» του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 140.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101159/1971/15-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχν. έργων
και σήμανσης στην επαρχιακή οδό Νο 11 Σώταινα Περιθιώτισσα» του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 140.000,00 € με Φ.Π.Α., με
ανοιχτό διαγωνισμό.
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική
μελέτη του έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισμός - τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς),
γ) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της
περίληψης διακήρυξης,
δ) τη δαπάνη 140.000,00 € με Φ.Π.Α. από το περιφερειακό πρόγραμμα «ΣΑΕΠ 566».
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή που θα διενεργήσει την
διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας και τον διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του
έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριμελής (3). Τα τρία μέλη της με τους
αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας που θα προκύψουν
μετά από την διαδικασία της κλήρωσης.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας να ορίσει την ημερομηνία του
διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της
διακήρυξης, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά,
β) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας να ενημερώνει τους υποψηφίους, σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 4055/2012, κατά τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης του εν λόγω έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 855
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του υποέργου:
«Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Λευκαδιτίου από φερτά
υλικά» του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων
και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού
200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 97022/1895/10-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. Ι/27-4-2017 πρακτικό δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση –
Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Λευκαδιτίου από φερτά υλικά» του έργου:
«Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από
φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.,
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των
εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΔΕ», η οποία προσέφερε έκπτωση 65,85%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 856
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του υποέργου:
«Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Γρανιτσορέματος από φερτά
υλικά» του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων
και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού
300.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 96336/1882/9-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. Ι/25-4-2017 πρακτικό δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση –
Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Γρανιτσορέματος από φερτά υλικά» του
έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και
ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού
300.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών
προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ», η οποία προσέφερε έκπτωση 63,04%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 857
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού & Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.
Άννας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88659/1640/Φ.Ε./
12-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1β/12-5-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού & Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.
Άννας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α..
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Α.Ι.Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.»,
με προσφερόμενη έκπτωση 63,67% επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 103 & 106 του Ν.
4412/2016, καθώς κρίνεται ως επαρκής η αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της,
παρέχοντας τις απαιτούμενες εξηγήσεις κατά τρόπο ικανοποιητικό σύμφωνα με τις παραγράφους 2 &
3 του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 858
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ΘΕΜΑ 20o: Εξέταση ένστασης της Ε/Ε «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 653/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών περιοχής Δήμων Κύμης - Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού
1.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 92977/1733/Φ.Ε./
16-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1β/15-5-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής Δήμων Κύμης - Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
2. Απορρίπτει την απο 2-5-2017 (αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./89443/1653/2-5-2017) ένσταση της Ε/Ε
«ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 653/14-24-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το
μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά της Ε/Ε «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», καθόσον η
επιτροπή διαγωνισμού θεωρεί ότι η αναγραφή του τίτλου του έργου στην εγγυητική επιστολή πληροί
κατ’ ελάχιστον το εδάφιο (η) του αρ. 15.2 της διακήρυξης. Επίσης η εν λόγω εκδοθείσα εγγυητική
επιστολή περιλαμβάνει τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 5838/30-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ)
κατευθυντήρια οδηγία 12 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα
“Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης”.
3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του έργου την E/E «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με
προσφερόμενη έκπτωση 56,66%, καθώς κρίνεται ως επαρκής η αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής
προσφοράς της σύμφωνα με τις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 859
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Κεράσοβο – Κρέντη - Παλαιοκατούνα», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 97548/1195/11-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/9-5-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση
ασφαλτοτάπητα Κεράσοβο – Κρέντη - Παλαιοκατούνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
150.000,00€ με Φ.Π.Α., ως προς την νομιμότητά του.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε.», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12,00%) επι των τιμών
του τιμολογίου μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 860
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Βελτίωση παραλίμνιου δρόμου Τσούκας – Τριπόταμου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
240.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 100649/1323/15-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/4-5-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση
παραλίμνιου δρόμου Τσούκας – Τριπόταμου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με
Φ.Π.Α., ως προς την νομιμότητά του.
2. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να ορίσει
την νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης και τις
σχετικές διατάξεις (άρθρο 98 του Ν. 4412/16).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 861
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στην επ. οδό Ραπτόπουλου – Πρασσιάς από χ.θ. 2+000
έως χ.θ. 5+000», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 230.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101015/1331/15-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/15-5-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση
καθίζησης οδοστρώματος στην επ. οδό Ραπτόπουλου – Πρασσιάς από χ.θ. 2+000 έως χ.θ. 5+000»,
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 230.000,00 € με Φ.Π.Α., ως προς την νομιμότητά του.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με
ποσοστό μέσης έκπτωσης πενήντα εννέα και μηδέν πέντε τοις εκατό (59,05%) επι των τιμών του
τιμολογίου μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 862
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Εγκιβωτισμός χειμάρρου Χόλιανης Δυτ. Φραγκίστας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
180.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101182/1337/15-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Την αναβολή του θέματος για περαιτέρω διερεύνηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 863
ΘΕΜΑ 25o: Εξέταση ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ «Φουντούκος Νικόλαος - Φουντούκος Δημήτριος»
κατά του υπ’ αριθμ. 44588/354/23-3-2017 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας,
σχετικά με το έργο: «Προστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 2.250.000,00 € με Φ.Π.Α. (Εξ’ αναβολής).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. (α) 88049/1012/
28-4-2017 και (β) 93481/1132/12-5-2017 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας
προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλει την λήψη απόφασης επι του θέματος για περαιτέρω διερεύνηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 864
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και
συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ των νομών Εύβοιας - Βοιωτίας (χρήση 2014-2017)»,
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προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 91173/1862/
4-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση
οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ των νομών Εύβοιας - Βοιωτίας (χρήση 2014-2017)»,
προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α., συνολικής δαπάνης 180.544,85 € (περιλαμβανομένων Γ.Ε.
& Ο.Ε., απρόβλεπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), δηλαδή επί πλέον του ποσού της αρχικής
σύμβασης κατά 544,85€ που αφορά μόνο την αύξηση της δαπάνης Φ.Π.Α. για τις υπολειπόμενες
εργασίες, όπως αυτός συντάχθηκε από την Υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 865
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες ασφάλειας
και ολοκλήρωσης Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας», προϋπολογισμού 480.000,00 €.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 65642/1422/2-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της προθεσμίας του έργου: «Συμπληρωματικές
εργασίες ασφάλειας και ολοκλήρωσης Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας»,
προϋπολογισμού 480.000,00 €, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι μέχρι 7-6-2017, σύμφωνα με
την παρ. 8α του άρθρου 48 του ν. 3669/08.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 866
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Άμεσες
εργασίες υποστήριξης παλαιού γεφυριού Βοιωτικού Κηφισού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
43.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101664/3380/15-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το ποσό των 3.048,81 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., για αποζημίωση του αναδόχου Γεωργίου
Προβόπουλου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Άμεσες εργασίες υποστήριξης παλαιού
γεφυριού Βοιωτικού Κηφισού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 43.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι ψηφίζει λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 867
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευση πίστωσης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια διακοσίων (200) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις
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ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού
προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α., και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 102097/2771/
16-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη δαπάνη – δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00
€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (διακόσιοι 200 - προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διακόσιες - 200 - επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9899 Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας).
2. Τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της
ως άνω προμήθειας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς.
3. Το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε με επιφύλαξη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 868
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και επαναπροκήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό
πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους απόρους (ΤΕΒΑ) για τον νομό Βοιωτίας», προϋπολογισμού 103.346,18 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 77438/1578/10-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. τα υπ’ αριθμ. 1/15-3-2017, 2/17-3-2017, 3/20-3-2017, 4/21-3-2017 και 5/11-4-2017
πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) για τον νομό Βοιωτίας», προϋπολογισμού
103.346,18€ με ΦΠΑ, που αφορούν στην αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών των
υποψήφιων αναδόχων.
2. την επαναπροκήρυξη με τους ίδιους όρους, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την:
«Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής
και Βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) για τον
νομό Βοιωτίας», προϋπολογισμού 103.346,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 869
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια
άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας έτους 2017», από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και μέχρι 31-12-2017, προϋπολογισμού 59.274,20 € χωρίς Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 102625/2371/
16-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 3/10-5-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την
«Προμήθεια άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας έτους 2017», από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης και μέχρι 31-12-2017, προϋπολογισμού 59.274,20 € χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.
2. Κατακυρώνει την εν λόγω προμήθεια στην εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ MINERAL
TRADE Ε.Π.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνολικής αξίας εξήντα τεσσάρων
χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (64.405,60 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%.
3. Εγκρίνει την αύξηση της προς προμήθεια ποσότητας άλατος αποχιονισμού μέχρι και της
εξάντλησης του προϋπολογιζόμενου ποσού, ήτοι εννέα χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και
σαράντα λεπτών (9.094,40€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 870
ΘΕΜΑ 32o: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36/2016 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 100658/1062/15-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 36/2016 σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας, με την δαπάνη της προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης) για τα
μηχανήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας να βαρύνει το Πρόγραμμα
Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, αντί των πιστώσεων του
Τακτικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 871
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας
και τεχνικού ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 99531/2694/
12-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και δέσμευση πίστωσης ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ 24.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τη παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και
τεχνικού ασφαλείας στο προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Το προσωπικό ανά Περιφερειακή Ενότητα, βάσει του οποίου θα γίνει και ο υπολογισμός του
κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας, αποτυπώνεται στο παρακάτω πίνακα:

Α/Α
1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Γ’
Β’
138
11
199
9
108
10
308
26
67
10
36
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ΣΥΝΟΛΟ

820

66

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0899.01 (περί λοιπών δαπανών και
ειδικών αμοιβών) και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 872
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για τη
συντήρηση & υποστήριξη του λογισμικού που χρησιμοποιείται από την Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 102089/2770/16-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης – πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων
ευρώ (18.000,00 €) με το Φ.Π.Α., για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης &
υποστήριξης του λογισμικού που χρησιμοποιείται από την Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Αντικείμενο είναι η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση του Λογισμικού όπως
αναφέρεται στο παρακάτω πίνακα:
Α/Α



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΕΜ

1

Διαχείριση Οικονομικού

1

2

Δημοσίευση Στοιχείων Προϋπολογισμού & Έργων

1

3

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

1

4

Διαχείριση έργων

1

5

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (WEB)

1

Αναλυτικά οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος είναι οι παρακάτω:

Να αποκαθιστά, κάθε αποδεδειγμένη βλάβη του λογισμικού.


Να παρέχει δωρεάν τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών, με υποχρέωση της εταιρείας να
εκδίδει νέα έκδοση κάθε φορά που θα υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.

Να παρέχει δωρεάν τις ενημερωμένες εκδόσεις των εγχειριδίων χρήσης.

Να παρέχει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη στους χρήστες (HELP DESK).
Να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο site της εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύστημα

ηλεκτρονικής υποστήριξη (support).
Να παρέχει απομακρυσμένη παρεμβατική υποστήριξη.


Να παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με το συνολικό μηχανογραφικό
σύστημα του πελάτη, τις επεκτάσεις, τις βελτιώσεις, την εγκατάσταση λογισμικού τρίτων
κατασκευαστών κλπ.

Να παρέχει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση έναντι των πελατών που δεν καλύπτονται
με εγγύηση ή σύμβαση συντήρησης.

Να παρέχει υπηρεσίες επιτόπιας παρουσίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής
που θα ζητηθούν, καθώς εκπαιδεύσεις στο ήδη εγκατεστημένο πρόγραμμα στο Τμήμα Προσωπικού.
Ο προγραμματισμός των επισκέψεων θα πραγματοποιείται μετά από έγγραφο αίτημα της Περιφέρειας
Στερεάς και σε συνεννόηση με την OTS.
Να παρέχει υπηρεσίες επιτόπιας παρουσίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής

που θα ζητηθούν, καθώς εκπαιδεύσεις των ήδη εγκατεστημένων προγραμμάτων της ηλεκτρονικής
διακίνησης εγγράφων. Ο προγραμματισμός των επισκέψεων θα πραγματοποιείται μετά από έγγραφο
αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς και σε συνεννόηση με την OTS.
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Να παρέχει υπηρεσίες επιτόπιας παρουσίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής
που θα ζητηθούν, καθώς εκπαιδεύσεις των ήδη εγκατεστημένων προγραμμάτων της Διεύθυνσης
Οικονομικού. Ο προγραμματισμός των επισκέψεων θα πραγματοποιείται μετά από έγγραφο αίτημα
της Περιφέρειας Στερεάς και σε συνεννόηση με την OTS.
Να παρέχει την εφαρμογή Δημοσίευσης Στοιχείων Προϋπολογισμού σε 1ο επίπεδο με

διάθεση στοιχείων του Π/Υ σε μορφή πρωτογενών δεδομένων (json).

Να παρέχει την εφαρμογή Δημοσίευσης Στοιχείων Έργων στην Ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Στερεάς.

Να παρέχει τις εκπτώσεις που ισχύουν για τους πελάτες που καλύπτονται με εγγύηση ή
σύμβαση συντήρησης.

Να παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες πληροφορικής που θα ζητηθούν, εκπαίδευσης,
συμβουλευτικές κλπ. Το κόστος θα επιβαρύνει τον πελάτη βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου,
μειωμένο κατά 20%.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα 01.073 Κ.Α.Ε.: 0869 του Π/Υ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 873
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων, σκάφους και
μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2017-2018.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 102108/2773/
16-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ 20.000,00 € (με
Φ.Π.Α.), για την ασφάλιση σαράντα οχτώ (48) οχημάτων, φορτηγών, μηχανημάτων έργου και ενός
σκάφους της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για ένα έτος, δηλαδή μέχρι
30/06/2018.
Όλα τα προς ασφάλιση οχήματα, μηχανήματα έργου και το σκάφος βρίσκονται σε πλήρη
λειτουργία και αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝ

ΜΑΡΚΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΚΗΙ 4294
KHI 1321
KHI 4292
ΚΗΗ 2715
ΚΗΗ 2716
ΚΗΙ 1353
KHI 1361
ΚΗI 1352
KHH 2779
KHI 5926
KY 5593
KY 5594
ΙΧ 109801

OPEL ΑSTRA
PEUGEOT
MITSUBISHI
CHRYSLER
NISSAN TIIDA
STAYER
MITSUBISHI
MERCEDES
SCANIA
SCANIA
SHM
SHM
SHM

ΕΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΚ.
ΕIX
ΕΙΧ
ΕΙΧ
ΕΙΧ
ΕIX
ΦΙΧ
ΕIX
ΦΙΧ
ΦΙΧ
ΦΙΧ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ

ΦΟΡ
/ΚΗ
ΙΣΧΥ
10
10
14
17
11
58
15
36
51
66
181
181
164
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14
15
16
17

KY 5575
KY 5577
KY 5582
ΚΥ 5595

SHM 4NA
SHM 5NB
SHM 5NB
DEMAN DIANNA
105 Διαγραμμιστικό
JCB

ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ

136
179
179
33

18

ΚΥ 5573

ΜΕ

85

19

ME 91690

RENAULT

ΜΕ

215

20

KHH 2713

MAZDA

ΦΙΧ

17

21

ΚΗΗ 2712

MAZDA

ΦΙΧ

17

22

ΜΕ 91712

HUNDAY

ΜΕ

164

23

ΚΗΗ 2773

NISSAN X-TRAIL

ΕΙΧ

14

24

ΚΗΗ 2774

ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS

ΕΙΧ

11

25
26

ΚΗΗ 2784
ΚΥ 5567

ΦΙΧ
ΜΕ

122
33

27

ΚΥ 5584

ΜΕ

107

28
29
30

ΚΥ 5583
ΚΗΗ 2786
ΚΥ 5588

31

KY 5592

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

KY 5590
KΗΗ 2787
ΚΗΗ 2785
ΚΗΗ 2783
KHH 2721
ΚΗΗ 2717
KHI 1320
ΖΚΖ 8068
KY 9841
KY 9818
KHI 3411
KHI 3878
ΚΗΥ 9364
ΚΥ 5581
ΚΥ 5576
ΜΕ 104058
ΚΥ 5572

49

ΣΚΑΦΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΣ
Τ.Σ.270

THOMAS
CASE W20C1985
GAP DEMAND IA
διαγραμμιστικό
IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ
IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ
FOREDILL
ΠΟΛΥΜΗΧANHΜΑ
FOREDILL 2314
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
NISSAN
IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ
NISSAN
NISSAN
BMW
HYUNDAI TYCSON
TOYOTA RAV 4
NISSAN
OPEL
B.M.W
RENAULT
SCODA
NISSAN
LIEBHERR
LIEBHERR
NEW HOLLAND
KOMATSU
ΦΟΥΣΚΩΤΟ
ΜΗΚΟΥΣ 7 m
(εξωλέμβιος
μηχανής)

ΜΕ
ΦΙΧ
ΜΕ

107
57
113

ΜΕ

106

ΜΕ
ΦΙΧ
ΦΙΧ
ΦΙΧ
ΕΙΧ
ΕIX
E.I.X.
E.I.X.
E.I.X.
E.I.X.
E.I.X.
E.I.X.
Ε.Ι.Χ.
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ

136
35
18
18
14
14
14
14
15
14
10
13
9
180
180
189
200

ΣΚΑΦΟΣ

200 ΗP

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073, ΚΑΕ 0899.01. (Λοιπές δαπάνες και ειδικές
αμοιβές).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 874
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
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ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης, β) ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, γ) διενέργειας
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017 - 2018 και 2018 - 2019»,
προϋπολογισμού 1.798.005,94 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και δ) των όρων της συνημμένης
διακήρυξης.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101321/1066/15-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και δικαιωμάτων προαίρεσης) που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0821, Ε.Φ. 073, για το έργο: «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017-2018
και 2018-2019» αναλυτικά για τα έτη:
- Για το σχολικό έτος 2017-2018: 900.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δικαιωμάτων
προαίρεσης 14%, καταβολή επιδομάτων και νέων δρομολογίων).
- Για το σχολικό έτος 2018-2019: 900.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δικαιωμάτων
προαίρεσης 14%, καταβολή επιδομάτων και νέων δρομολογίων).
2. την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 1.800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης) που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0821, Ε.Φ. 073, για
την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου
διαγωνισμού για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019», με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή αναλυτικά
για τα έτη:
Για το σχολικό έτος 2017-2018:

342.165,37 € για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 (για το χρονικό
διάστημα Σεπτέμβριος 2017 έως Δεκέμβριος 2017).
557.834,63 € για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 (για το χρονικό

διάστημα Ιανουάριος 2018 έως Ιούνιος 2018).
Σύνολο ποσού σχολικού έτους 2017-2018: 900.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
δικαιωμάτων προαίρεσης 14%, καταβολή επιδομάτων και νέων δρομολογίων).
Για το σχολικό έτος 2018-2019:
360.000,00 € για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 (για το χρονικό

διάστημα Σεπτέμβριος 2018 έως Δεκέμβριος 2018)

540.000,00 € για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 (για το χρονικό
διάστημα Ιανουάριος 2019 έως Ιούνιος 2019).
Σύνολο ποσού σχολικού έτους: 900.000,00 ευρώ.
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δικαιωμάτων προαίρεσης 14%, καταβολή επιδομάτων και νέων
δρομολογίων).
3. Τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017-2018
και 2018-2019», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 1.798.005,94 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.
Η διενέργεια του διαγωνισμού με δημόσια σύμβαση προκύπτει από τη διαπίστωση της
αντικειμενικής αδυναμίας για τη μεταφορά μαθητών με τη δημόσια συγκοινωνία (ειδικά μαθητικά
δελτία) και με ιδία μέσα των Δήμων και της Περιφέρειας με συνέπεια την ανάγκη εκτέλεσης της
μεταφοράς με σύμβαση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ανάλυση Προϋπολογισμού Διακήρυξης
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%

1.271.934,00
305.264,17
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ + ΦΠΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (14%)
ΦΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (24%)
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ + ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1.577.198,17
178.070,77
42.737,00
220.807,77
1.798.005,94

4. τους όρους της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του συστήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 875
ΘΕΜΑ 37o: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 311/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, για το σχ. έτος 2016 - 2017,
Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 100055/2322/12-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 311/20-2-2017 απόφασή της, ως προς την έγκριση της
τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με κωδικούς 122, 143, 705, 715 και 125 της
εταιρείας “ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.” και των δρομολογίων με κωδικούς 58 και 795 των
εταιρειών “ΤΣΟΤΡΑΣ & ΣΙΑ Ε/Ε” και “ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.”, λόγω λανθασμένης
αποτύπωσή τους κατά την μεταφορά από το excel στο σώμα της εισήγησης, ως εξής:
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&

7,04

69,62

58,12

58,12

0,00
%

2

10.40
0

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ

10,2
0

0,00
%

Ημερήσιο
κόστος
τροποποίησης

0,00
%

Νέο
Ημερήσι
ο
Συμβατικ
ό
κόστος

69,62

69,62

Ημερήσιο
κόστος
τροποποίησης

ποσοστό
έκπτωσης

ΗΛΙΑ-ΛΟΥΤΡΑ
ΕΠΙΣΤΡ.

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ

45,66

ποσοστό
έκπτωσης

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΜΒΑΣΗ
2016 - 2017

9.60
0

Προς
φερόμενη
τιμή

2

45,66

Προς
φερόμενη
τιμή

ΒΟΥΝΟΙ-ΚΑΜΠΙΑ-ΚΑΤ
Ω ΣΤΕΝΗ-ΣΤΕΝΗ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΛΕΩΦ

10,2
0

κόστος
συνοδού

ΜΙΚ.

Ημερήσιο
κόστος
δημοπράτησης

143

9.60
0

Ημερήσιο
κόστος
δημοπράτησης

6

2

κόστος
συνοδού

α/α

Κω
δ
δρο
μ

Μεταφορικό
μέσο

122

ΒΟΥΝΟΙ-ΚΑΜΠΙΑ-ΚΑΤ
Ω ΣΤΕΝΗ-ΣΤΕΝΗ &
ΕΠΙΣΤΡ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Μεταφορικό
μέσο

122

Χιλιομετρική
απόσταση

3

Χιλιομετρική
απόσταση

Κωδ
δρομ

Αριθ.
Διαδρομών

α/α

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΜΒΑΣΗ
2016 - 2017

Αριθ.
Διαδρομών

Πίνακας
αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων που περιλαμβάνονται στην 137877/5188/6-9-2016 σύμβαση
της εταιρείας ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. με την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος
2016-2017

Νέο
Ημερήσι
ο
Συμβατικ
ό
κόστος

Αιτιολογία

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αλλαγής του μεταφορικού
μέσου από μικρό
λεωφορείο σε μεγάλο κσι
διόρθωσης του κόστους
συνοδού

Αιτιολογία

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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2.70
0

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ

10,2
0

42,26

42,26

0,00
%

705

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣΣΚΥΡΙΑΝΟΥ-ΜΥΛΟΙΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2

2.70
0

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ

7,04

57,16

ποσοστό
έκπτωσης

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΜΒΑΣΗ
2016 - 2017

Προς
φερόμενη
τιμή

α/α

Κω
δ
δρο
μ

0,00
%

43,76

Ημερήσιο
κόστος
τροποποίησης

2

43,76

Νέο
Ημερήσι
ο
Συμβατικ
ό
κόστος

57,16

57,16

Ημερήσιο
κόστος
τροποποίησης

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣΣΚΥΡΙΑΝΟΥ-ΜΥΛΟΙΕΡΕΤΡΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Μεταφορικό
μέσο

705

Χιλιομετρική
απόσταση

15

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΜΒΑΣΗ
2016 - 2017

Αριθ.
Διαδρομών

α/α

Κω
δ
δρο
μ

ποσοστό
έκπτωσης

0,00
%

Προς
φερόμενη
τιμή

43,76

Ημερήσιο
κόστος
δημοπράτησης

7,04

Ημερήσιο
κόστος
δημοπράτησης

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ

κόστος
συνοδού

10.40
0

κόστος
συνοδού

2

Μεταφορικό
μέσο

&

Χιλιομετρική
απόσταση

ΗΛΙΑ-ΛΟΥΤΡΑ
ΕΠΙΣΤΡ.

Αριθ.
Διαδρομών

143

Νέο
Ημερήσι
ο
Συμβατικ
ό
κόστος

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αλλαγής του μεταφορικού
μέσου από μεγάλο
λεωφορείο σε μικρό και
διόρθωσης του κόστους
συνοδού

Αιτιολογία

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αλλαγής του μεταφορικού
μέσου από μικρό
λεωφορείο σε μεγάλο και
διόρθωσης του κόστους
συνοδού

Αιτιολογία
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16

715

ΜΥΛΟΙ-ΚΑΣΤΡΟ
ΜΕΚΟΥΝΙΔΑ-ΜΕΚΟΥΝΙ
ΔΑ-ΚΟΚΚΑΛΟΙ-ΧΑΡΤΖΑ
ΝΙ-ΝΤΑΚΑΡΟΝΙΑ-ΚΟΡΥ
ΔΑΛΛΟΙ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

2

9.60
0

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ

10,2
0

51,04

715

ΜΥΛΟΙ-ΜΕΚΟΥΝΙΔΑ-ΚΟ
ΚΚΑΛΟΙ-ΓΡΑΜΠΙΑ-ΧΑΡ
ΤΖΑΝΙ-ΝΤΑΚΑΡΟΝΙΑ-Α
ΛΑΜΑΝΕΪΚΑΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2

9.60
0

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ

7,04

74,38

51,04

0,00
%

0,00
%

74,38

74,38

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αλλαγής του μεταφορικού
μέσου από μικρό
λεωφορείο σε μεγάλο και
διόρθωσης του κόστους
συνοδού

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ

10,2
0

45,57

45,57

0,00
%

Ημερήσιο
κόστος
τροποποίησης

8.30
0

ποσοστό
έκπτωσης

2

Προς
φερόμενη
τιμή

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΜΥΛΟΣ-Λ
ΟΓΚΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Ημερήσιο
κόστος
δημοπράτησης

κόστος
συνοδού

125

Μεταφορικό
μέσο

1

Χιλιομετρική
απόσταση

α/α

Κωδ
δρο
μ

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΜΒΑΣΗ
2016 - 2017

Αριθ.
Διαδρομών

Πίνακας
αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων που περιλαμβάνονται στην 137875/5187/6-9-2016 σύμβασης
της εταιρείας ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. με την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό
έτος 2016-2017
Νέο
Ημερήσι
ο
Συμβατικ
ό
κόστος

Αιτιολογία
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125

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΜΥΛΟΣ-Λ
ΟΓΚΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2

8.30
0

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ

7,04

42,42

0,00
%

42,42

42,42

Διόρθωση συμβατικού
ημερήσιου κόστους μετά
την μείωση του κόστους
συνοδού. Σύμφωνα με
την αρχική έκπτωση του
αναδόχου.

ποσοστό
έκπτωσης

2

ΜΙΚ.
ΛΕΩ
Φ

5.60
0

7,04

42,42

41,84

1,27
%

2

ΜΕΓ.
ΛΕΩ
Φ

5600

7,04

57,16

Ημερήσιο
κόστος
τροποποίησης

Προς
φερόμενη
τιμή

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

Ημερήσιο
κόστος
δημοπράτησης

795

κόστος
συνοδού

2

Μεταφορικό
μέσο

Κωδ
δρο
μ

Χιλιομετρική
απόσταση

α/α

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΜΒΑΣΗ
2016 - 2017

Αριθ.
Διαδρομών

Πίνακας
αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων που περιλαμβάνονται στην 133675/4990/30-8-2016 σύμβασης
της εταιρείας ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε. με την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό
έτος 2016-2017
Νέο
Ημερήσι
ο
Συμβατικ
ό
κόστος

57,16

56,43

Αιτιολογία

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
795

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

1,27
%

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αλλαγής του μεταφορικού
μέσου από μικρό
λεωφορείο σε μεγάλο

Πίνακας
αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων που περιλαμβάνονται στην 132848/4916/29-8-2016 σύμβασης
της εταιρείας ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος
2016-2017
45

1460
0

ΜΙΚ.

58

2

1460
0

ΛΕΩ
Φ

ΜΙΚ.
ΛΕΩ
Φ

ΥΤΒ
772
5

15,30

100,40

93,37

7,00
%

88,63

10,56

98,44

7,00
%

Ημερήσιο
κόστος
τροποποίησης

2

Ημερήσιο
κόστος
Σύμβασης

Δροσιά - Κάνηθος Αγία Μαρίνα - Σάμου
15 Άγιος Ιωάννης) - Β.
Γεωργιάδη
14
Μεσσαπίων
9
Δημοκρίτου
1
Μπολοβίνενας 38 Καμάρες
(έδρα
σχολείου) & ΕΠΙΣΤΡ.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
Δροσιά - Κάνηθος Αγία Μαρίνα - Σάμου
15 Άγιος Ιωάννης) Β. Γεωργιάδη 14 Μεσσαπίων
9
Δημοκρίτου
1
Μπολοβίνενας 38 Καμάρες
(έδρα
σχολείου) & ΕΠΙΣΤΡ.

ποσοστό
έκπτωσης

Μεταφορικό
μέσο

58

Προς
φερόμενη
τιμή

Χιλιομετρική
απόσταση

1

ΤΑΕ

Ημερήσιο
κόστος
δημοπράτησης

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΜΒΑΣΗ
2016 - 2017

κόστος
συνοδού

α/α

Κω
δ
δρο
μ

Αριθ.
Διαδρομών
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Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

98,44

91,55

Αιτιολογία

Διόρθωση
συμβατικού
ημερήσιου
κόστους μετά την
μείωση του
κόστους
συνοδού.
Σύμφωνα με την
αρχική έκπτωση
του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 876
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ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση δαπανών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-2017.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 95951/2598/11-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις δαπάνες δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-17, ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΜΑΡΤ. – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ 073 ΚΑΕ 0821
ΑΡΙΘΜ. 2097/09-05-2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΈΟ 7
ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΈΟ 33
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΜ 71
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΝΈΟ 5
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΈΟ 35
ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜ 72
ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜ77
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΜ 75
ΜΟΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜ 37
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜ 40

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΕΡΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
Μαρ-17

23

22,01

506,23

Απρ-17

10

22,01

220,10

Μαρ-17

18

36,60

658,80

Απρ-17

10

36,60

366,00

Μαρ-17

23

27,87

641,01

Απρ-17

10

27,87

278,70

Μαρ-17

23

25,00

575,00

Απρ-17

10

25,00

250,00

Μαρ-17

23

35,95

826,85

Απρ-17

10

35,95

359,50

Μαρ-17

24

24,82

595,68

Απρ-17

10

24,82

248,20

Μαρ-17

23

34,84

801,32

Απρ-17

10

34,84

348,40

Μαρ-17

23

23,44

539,12

Απρ-17

10

23,44

234,40

Μαρ-17

22

18,14

399,08

Απρ-17

10

18,14

181,40

Μαρ-17

24

69,37

1664,88

Απρ-17

10

69,37

693,70

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΑΝΑΔΟΧΟ
ΜΕ ΦΠΑ
24%

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

726,33€

174,32 €

900,65 €

1.024,80€

245,95 €

1.270,75 €

919,71€

220,73 €

1.140,44 €

825,00 €

198,00 €

1.023,00 €

1.186,35€

284,72 €

1.471,07 €

843,88 €

202,53 €

1.046,41 €

1.149,72 €

275,93 €

1.425,65 €

773,52 €

185,64 €

959,16 €

580,48 €

139,32 €

719,80 €

2.358,58 €

566,06 €

2.924,64 €
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ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΈΟ 43
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜ45
ΚΑΜΗΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΈΟ 28
ΚΑΜΗΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΈΟ 33
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΈΟ 27
ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΜ 31
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΈΟ 25
ΒΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΜ 64
ΤΖΑΒΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΈΟ 30
ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΝΈΟ 37
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΝΈΟ 2
ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ Ο.Ε
ΤΜ 10
ΚΟΛΙΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜ 54
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΤΜ 41
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΈΟ 11
ΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜ 20
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΜ 76
ΚΟΝΤΟΥ

Μαρ-17

24

45,36

1088,64

Απρ-17

10

45,36

453,60

Μαρ-17

23

37,84

870,32

Απρ-17

10

37,84

378,40

Μαρ-17

23

27,35

629,05

Απρ-17

10

27,35

273,50

Μαρ-17

23

20,30

466,90

Απρ-17

10

20,30

203,00

Μαρ-17

23

26,77

615,71

Απρ-17
Μαρ-17
Απρ-17

10
23
10

26,77
49,14
49,14

267,70
1130,22
491,40

Μαρ-17

23

40,20

924,60

Απρ-17

10

40,20

402,00

Μαρ-17

23

33,95

780,85

Απρ-17

10

33,95

339,50

Μαρ-17

23

70,48

1621,04

Απρ-17

10

70,48

704,80

Μαρ-17
Απρ-17

20
9

25,99
25,99

519,80
233,91

Μαρ-17

22

51,74

1138,28

Απρ-17
Μαρ-17
Απρ-17

10
24
10

51,74
186,42
186,42

517,40
4474,08
1864,20

Μαρ-17

22

88,95

1956,90

Απρ-17

10

88,95

889,50

Μαρ-17

24

40,20

964,80

Απρ-17

10

40,20

402,00

Μαρ-17

23

11,42

262,66

Απρ-17
Μαρ-17
Απρ-17

10
24
10

11,42
110,70
110,70

114,20
2656,80
1107,00

Μαρ-17

24

31,85

764,40

Απρ-17
Μαρ-17

10
22

31,85
209,26

318,50
4603,72

1.542,24 €

370,14 €

1.912,38 €

1.248,72 €

299,69 €

1.548,41 €

902,55 €

216,61 €

1.119,16 €

669,90 €

160,78 €

830,68 €

883,41 €

212,02 €

1.095,43 €

1.621,62 €

389,19 €

2.010,81 €

1.326,60 €

318,38 €

1.644,98 €

1.120,35 €

268,88 €

1.389,23 €

2.325,84 €

558,20 €

2.884,04 €

753,71 €

180,89 €

934,60 €

1.655,68 €

397,36 €

2.053,04 €

6.338,28 €

1.521,19 €

7.859,47 €

2.846,40 €

683,14 €

3.529,54 €

1.366,80 €

328,03 €

1.694,83 €

376,86 €

90,45 €

467,31 €

3.763,80 €

903,31 €

4.667,11 €

1.082,90 €

259,90 €

1.342,80 €
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜ 66
ΚΟΝΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜ 68
ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΜ 14
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΜ 24
ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΈΟ 04
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΜ 38
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΜ 15
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΜ 65
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΜ 67
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΈΟ 09
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΈΟ 10
ΣΤΕΦΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΜ 19
ΜΟΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΈΟ 6
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΜ 21
ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΈΟ 6
ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΜ 28

Απρ-17

10

209,26

2092,60

Μαρ-17

24

239,30

5743,20

Απρ-17
Μαρ-17
Απρ-17

10
24
10

239,30
31,60
31,60

2393,00
758,40
316,00

Μαρ-17

24

40,85

980,40

Απρ-17

10

40,85

408,50

Μαρ-17

22

20,75

456,50

Απρ-17

10

20,75

207,50

Μαρ-17

22

32,97

725,34

Απρ-17

10

32,97

329,70

Μαρ-17

24

27,22

653,28

Απρ-17

10

27,22

272,20

Μαρ-17

24

160,92

3862,08

Απρ-17

10

160,92

1609,20

Μαρ-17

24

226,84

5444,16

Απρ-17

10

226,84

2268,40

Μαρ-17

22

10,63

233,86

Απρ-17

10

10,63

106,30

Μαρ-17

22

10,82

238,04

Απρ-17

10

10,82

108,20

Μαρ-17

22

82,96

1825,12

Απρ-17

10

82,96

829,60

Μαρ-17

22

21,63

475,86

Απρ-17

10

21,63

216,30

Μαρ-17

24

20,79

498,96

Απρ-17

10

20,79

207,90

Μαρ-17

22

19,60

431,20

Απρ-17

10

19,60

196,00

Μαρ-17
Απρ-17

24
10

56,00
56,00

1344,00
560,00

6.696,32 €

1.607,12 €

8.303,44 €

8.136,20 €

1.952,69 €

10.088,89 €

1.074,40 €

257,86 €

1.332,26 €

1.388,90 €

333,34 €

1.722,24 €

664,00 €

159,36 €

823,36 €

1.055,04 €

253,21 €

1.308,25 €

925,48 €

222,12 €

1.147,60 €

5.471,28 €

1.313,11 €

6.784,39 €

7.712,56 €

1.851,01 €

9.563,57 €

340,16 €

81,64 €

421,80 €

346,24 €

83,10 €

429,34 €

2.654,72 €

637,13 €

3.291,85 €

692,16 €

166,12 €

858,28 €

706,86 €

169,65 €

876,51 €

627,20 €

150,53 €

777,73 €
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ΠΑΡΔΑΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΜ 51
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜ 53
ΚΑΜΗΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΈΟ 38
ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΚΩΝΝΟΣ
ΤΜ 57

Μαρ-17

24

81,64

1959,36

Απρ-17

10

81,64

816,40

Μαρ-17

24

91,58

2197,92

Απρ-17

10

91,58

915,80

Μαρ-17

23

41,39

951,97

Απρ-17

10

41,39

413,90

Μαρ-17

22

13,91

306,02

Απρ-17

10

13,91

139,10

1.904,00 €

456,96 €

2.360,96 €

2.775,76 €

666,18 €

3.441,94 €

3.113,72 €

747,29 €

3.861,01 €

1.365,87 €

327,81 €

1.693,68 €

445,12 €

106,83 €

551,95 €
109.504,42 €

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και θα πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 877
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 39ο: Διάθεση οχήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο Δήμο
Κύμης – Αλιβερίου.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 98733/1849/11-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη συνέχιση της διάθεσης του ισοπεδωτή με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121121 ΙΧ
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, που αποσκοπεί
στην αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα της αγροτικής οδοποιίας, στη συντήρηση οδικού
δικτύου και τον καθαρισμό ρεμάτων του Δήμου.
2. Η διάθεση του μηχανήματος θα γίνει για το τρέχον έτος (έως 31-12-2017), με την
προϋπόθεση ότι ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου θα αναλάβει:
α) την επιστροφή του μηχανήματος με μέριμνα και δαπάνες του
β) τη διάθεση χειριστού μηχανήματος
γ) τη διάθεση καυσίμων
δ) τη συντήρηση του μηχανήματος
ε) την ασφάλεια μηχανημάτων και χειριστού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 878
ΘΕΜΑ 40ο: Διάθεση οχήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο Δήμο
Χαλκιδέων.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 99783/1874/12-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη συνέχιση της διάθεσης του Προωθητή με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123063 ΙΧ της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο Δήμο Χαλκιδέων, που αποσκοπεί στην
αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου Χαλκιδέων και του Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας, ο οποίος
εξυπηρετεί τους Δήμους Χαλκιδέων, Διρφύων - Μεσσαπίων, Ερέτριας και Κύμης - Αλιβερίου.
2. Η συνέχιση της διάθεσης του μηχανήματος θα γίνει για το τρέχον έτος (έως 31-12-2017), με
τις εξής προϋποθέσεις:
α) Ο Δήμος Χαλκιδέων θα αναλάβει:
i) Την επιστροφή του μηχανήματος με μέριμνα και δαπάνες του.
ii) Τη διάθεση χειριστού μηχανήματος.
iii) Τη διάθεση καυσίμων.
iv) Τη συντήρηση του μηχανήματος.
v) Την ασφάλεια μηχανήματος και χειριστού.
vi) Την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.
3. Ο Δήμος Χαλκιδέων υποχρεούται να προβεί στην μεταφορά και επιστροφή του
Μηχανήματος στο εργοτάξιο της ΔΤΕ-ΠΕΕ κατά τη περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου καθώς και σε
έκτακτες περιπτώσεις (θεομηνίες, αποχιονισμούς, πυρκαγιές κλπ), όποτε αυτό ζητηθεί από την
Υπηρεσία μας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 879
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 100653/1061/15-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2017 στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

Α/
Α

1

2

Αιτιολογία

Προμήθεια δύο
εργαλειοθηκών με
ενσωματωμένη
ταμπακέρα, για την
μεταφορά φιαλιδίων
αιμοληψίας και
εμβολίων, για τις
ανάγκες του Τμήμ.
Κτηνιατρικής
Προμήθεια αναγνώστη
για Microchip F1, για
διαπίστωση ύπαρξης
microchip σε σκύλους
και βελόνες
φυματινισμού
mcLintock 5/32, για
διενέργεια φυματινισμού
στα βοοειδή για τις
ανάγκες του Τμήμ.

Κ.Α.Ε.

03.073.1214.01

03.073.1214.01

Ποσό
εγκεκριμένου
προϋπολογισμο
ύ με τις
αναμορφώσεις
έτους 2017

Δεσμευθέν
ποσό πριν
την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο
για
δέσμευση

Περιγραφή Κ.Α.Ε

Ποσό
δέσμευση
ς
πίστωσης

Προμήθεια
Κτηνιατρικού υλικού

29,00

2.500,00

1.479,00

992,00

Προμήθεια
Κτηνιατρικού υλικού

244,28

2.500,00

1.508,00

747,72
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3

4

Κτηνιατρικής
Η δαπάνη αφορά, την
προμήθεια εννέα (9)
συσκευασιών σωλήνων
πολυαιθυλενίου, για
υποβοήθηση στο έργο
καταστολής δασικών
πυρκαγιών στο πρώτο
στάδιο εκδήλωσής τους.
Η δαπάνη αφορά την
συνδιοργάνωση του
21ου Διεθνούς
Χορωδιακού Φεστιβάλ
και του 15ου Διεθνούς
Διαγωνισμού Χορωδιών
Καρπενησίου από 29
Ιουνίου έως και 2
Ιουλίου 2017, για την
κάλυψη εξόδων
διαμονής-διατροφής και
διάφορες εκτυπώσεις,
διαφημιστικές αφίσες &
προγράμματα,
αναμνηστικά, βραβεία
κ.λ.π.

03.073.5152.01

03.073.0844.01

Κάθε είδους
δαπάνες πολιτικής
σχεδίασης εκτάκτων
αναγκών (ΠΣΕΑ).

920,00

1.000,00

0,00

80,00

Εκθέσεις, οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

2.000,00

40.000,00

27.698,64

10.301,36

Ύδρευση και
άρδευση

2.000,00

5.500,00

3.500,00

0,00

Αμοιβές και
προμήθειες
Τραπεζών και
πιστωτικών
ιδρυμάτων

600,00

6.353,62

5.753,62

0,00

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών μέσων
ξηράς γενικά.

160,00

23.985,20

6.854,80

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών μέσων
ξηράς γενικά.

350,00

24.145,20

6.504,80

Αμοιβές για

1.190,00

24.495,20

5.314,80

17REQ006160970

5

6

7

8

9

Πληρωμή δαπάνης
ύδρευσης όλων των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας καθώς
και των γραφείων της
Α/θμιας, Δ/θμιας
Εκπ/σης και ΚΕΔΔΥ
στο Νομό
Ευρυτανίας για το
2017
Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας
Τραπεζών για την
πληρωμή των
χρηματικών
ενταλμάτων στους
δικαιούχους για το
έτος 2017.
Η δαπάνη αφορά την
επισκευή και
συντήρηση του
οχήματος ΚΗΥ-3796,
οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της ΔΤΕ
της ΠΕ Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
επισκευή και
συντήρηση του
ημιφορτηγού
ΚΗΥ-9375 και του
διαγραμμιστικού
ΚΥ-3153, οχήματα
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της ΔΤΕ
της ΠΕ Ευρυτανίας.

03.073.0831.01

03.073.0874.01

03.073.0861.01

03.073.0861.01

31.000,00

31.000,00
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Η δαπάνη αφορά την
επισκευή και
συντήρηση του
φορτωτή ΙΧ 121636
και του φορτηγού
ΚΗΥ 9373, οχήματα
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της ΔΤΕ
της ΠΕ Ευρυτανίας.

10

11

12

13

14

15

16

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών για το
ημιφορτηγό ΚΗΥ
9375, οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της ΔΤΕ
της ΠΕ Ευρυτανίας.

03.073.0861.01

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών μέσων
ξηράς γενικά.

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών μέσων
ξηράς γενικά.

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών μέσων
ξηράς γενικά.

03.073.1641.01

Προμήθεια
χρωμάτων και
λοιπών συναφών
υλικών.

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια γραφικής
ύλης – εκτυπωτικές
μελάνες, για τις
ανάγκες της ΠΕ
Ευρυτανίας.

03.073.1111.01

Προμήθεια χαρτιού,
γραφικών ειδών και
λοιπών συναφών
υλικών.

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ενός
Microsoft Οffice
2016, για τις ανάγκες
του Τμήματος
Λογιστικής
Διαχείρισης της ΠΕ
Ευρυτανίας.

03.073.1723.01

Προμήθεια Η/Υ,
προγραμμάτων και
λοιπών υλικών.

Η δαπάνη αφορά την
κάλυψη δαπάνης για
παράθεση γεύματος,
ενόψει της επίσκεψης
μαθητών που
συμμετέχουν στο

03.073.0845.01

Κάθε είδους
δαπάνες δημοσίων
σχέσεων

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ελαστικών και
υλικών – αλυσίδων
για τα οχήματα
ΚΗΙ-4373,
ΚΗΥ-3776, και του
εκχιονιστικού ΚΗΥ
453, του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της ΔΤΕ
της ΠΕ Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών για το
φορτηγό ΚΗΥ 9373,
οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της ΔΤΕ
της ΠΕ Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ειδών
ελαιοχρωματισμού,
για τις ανάγκες της
ΠΕ Ευρυτανίας.

31.000,00

συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών μέσων
ξηράς γενικά.

470,00

1.170,00

765,00

350,00

600,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

1.000,00

10.000,00

32.157,00

7.373,00

32.627,00

6.203,00

33.797,00

5.438,00

0,00

650,00

8.200,00

1.200,00

279,00

8.000,00

2.793,16

4.927,84

200,00

3.000,00

1.718,96

1.081,04
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Πρόγραμμα
«Erasmous” από 5
Χώρες (Ρουμανία,
Βουλγαρία, Τουρκία,
Πολωνία και
Ισπανία), στην Π.Ε.
Ευρυτανίας και
επιβάλλεται από
γενικότερους κανόνες
εθιμοτυπίας και
δημοσίων σχέσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 880
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 100923/2133/16-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2017 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

2

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αμοιβή στον Δικηγόρο που
θα οριστεί για την υπόθεση
Κωνσταντίνου Δικαίου και
Άννας Τζάνου στη
δικάσιμο της 8-6-17,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1
Κάλυψη εξόδων (Ηχητική
κάλυψη, αφίσες,
προσκλήσεις, μεταφορά
υλικών), της
συνδιοργάνωσης
εκδήλωσης με τον
Σύλλογο Σαρακατσαναίων
Βοιωτίας, που θα
πραγματοποιηθεί την
11-6- 2017 στο Παρνασσό
στη θέση ΛΑΠΑΘΙΑΣ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 186
παρ.ΙΙΗ
Δέσμευση ποσού
πληρωμή ρεύματος για τις
ανάγκες άρδευσης της
Κωπαΐδας σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 άρθρο 186
παρ.ΙΙΒ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.05.073.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

1.098,64

50.089,96

40.744.16

9.345,80

02.05.073.0844.01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

1.500,00

68.000,00

28.740,00

39.260,00

02.05.073.542901

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

100.000,00

794.883,61

552.168,67

242.714,94
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4

Δέσμευση ποσού για
δαπάνες εφαρμογής
προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 186
παρ.ΙΙΒ

02.05.073.524301

5

Δέσμευση ποσού για
δαπάνες Γεωργίας,
Κτηνοτροφίας κλπ που δεν
προβλέπονται σε άλλους
κωδικούς αριθμούς
εξόδων σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 186
παρ.ΙΙΒ

02.05.073.524401

6

Δέσμευση ποσού για
μισθολογικές διαφορές
βάσει ενιαίου
μισθολογίου-βαθμολογίου

02.05.073.022101

7

8

Αμοιβή για συντήρηση
φωτ/κού μηχανήματος της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΒ
Προμήθεια για συντήρηση
φωτ/κού μηχανήματος της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΒ

Δαπάνες
εφαρμογής
προγράμματος
Ο.Σ.Δ.Ε

3.494,75

6.494,75

3.000,00

3.494,75

8.000,00

18.000,00

10.000,00

8.000,00

30.000,00

63.285,92

33.285,92

30.000,00

02.05.073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

111.60

6.851,76

1.941,84

4.909,92

02.05.073.1329.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης κα
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

375.00

11.000,00

2.526,51

8.473,49

Δαπάνες
Γεωργίας,
Κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων
Μισθολογικές
διαφορές βάσει
ενιαίου
μισθολογίου-β
αθμολογίου

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

144.579,99

1.018.606,00

572.407,10

446.198,90

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 881
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας και
διόρθωση της υπ’ αριθμ. 673/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101507/979/15-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν, κατά το έτος 2017, Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης εννιά (9)
υπαλλήλων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων για το
μήνα Απρίλιο 2017.

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

02.04.073.07
21.01

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

730,00
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

2

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών
ΔΕΗ

02.04.073.08
32.01

Ηλεκτρική ενέργεια

223,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

953,00

Β. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις και
για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2017, Π.Ε. Φωκίδας, ως
κατωτέρω:
ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

πληρωμή εξόδων
διανυκτέρευσης
εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ
0715,0716,0717
υπαλλήλων της Π.Ε
Φωκίδας για το έτος
2017

02.04.073.0722.01

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

500,00

2.000,00

1.500,00

0,00

2.

Πληρωμή
λογαριασμών ΟΤΕ
έτους 2017

02.04.073.0824.01

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

6.000,00

16.000,00

10.000,00

0,00

3.

Πληρωμή δαπανών
κινητής τηλεφωνίας
έτους 2017

02.04.073.0826.01

Δαπάνες κινητής
τηλεφωνίας

200,00

1.860.00

1.660,00

0,00

4.

Πληρωμή
λογαριασμών ΔΕΗ
έτους 2017

02.04.073.0832.01

Ηλεκτρική
ενέργεια

12.000,00

30.000,00

18.000,00

0,00

5.

Πληρωμή Εργασίας
για την επισκευή
του Μ.Ε 123241 ΙΧ
οχήματος της Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

589,00

11.935,60

4.495,20

6.851,40

Α/Α

1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
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Α/Α

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές

9.475,50

38.000,00

7.816,50

20.708,00

02.04.073.0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές

9.000,00

38.000,00

17.292,00

11.708,00

02.04.073.0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές

9.000,00

38.000,00

26.292,00

2.708,00

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής μέσων
ξηράς γενικά

565,63

23.138,60

7.758,05

14.814,92

02.04.073.1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών υλικών

1.000,00

8.796,40

5.358,00

2.438,40

02.04.073.1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών υλικών

1.612,00

8.796,40

6.358,00

826,40

106.529,75

60.055,12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

πληρωμή
σύμβασης με την
OTS AE για
υποστήριξη
λογισμικού και
λοιπών
προγραμμάτων της
ΠΕ Φωκίδας
2017-2018 (OTS
AE)
πληρωμή
Ασφαλίστρων
οχημάτων και
μηχανημάτων
έργου της Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ Ιούνιος
2017 έως Ιούνιος
2018
πληρωμή δαπάνης
προμήθειας
Τελών Κυκλοφορίας
για τα Μηχανήματα
Έργου και τα
οχήματα της Π.Ε.
Φωκίδας
Πληρωμή
προμήθειας
ανταλλακτικών για
την επισκευή του
Μ.Ε 123241 ΙΧ
οχήματος της Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ
Πληρωμή
προμήθειας ενός
Ηλεκτρονικού
υπολογιστή για τις
ανάγκες του
Τμήματος
Γραμματείας της
Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού της
Π.Ε Φωκίδας
Πληρωμή
προμήθειας
μηχανογραφικού
εξοπλισμού &
Υλικών
αναβάθμισης Η/Υ
της Π.Ε Φωκίδας
σύμφωνα με το
αριθμ.
869629/39/27.04./2
017 έγγραφο του
τμήματος
πληροφορικής.

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2016

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

49.942,13

216.527,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 882
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ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101509/980/15-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για για έργα - μελέτες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με το αρθ. 5 του Ν. 4071/2012, ως
εξής:
α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

1

Πληρωμή δημοσιεύσεων της οικ.
100539/2478/28-06-2016
περίληψης προκήρυξης Ανοικτού
Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του
επιχειρησιακού προγράμματος
Επισιτιστικής και βασικής Υλική
συνδρομής (ΤΕΒΑ).

071
9475.02

ΓΙΑΝΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Η ΩΡΑ
ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

79,36

2

Πληρωμή δημοσιεύσεων της οικ.
100539/2478/28-06-2016
περίληψης προκήρυξης Ανοικτού
Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του
επιχειρησιακού προγράμματος
Επισιτιστικής και βασικής Υλική
συνδρομής (ΤΕΒΑ).

071
9475.02

BPCC – ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
(ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΝΑΥ
ΤΕΜΠΟΡΙΚΗ)

398,04

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 883
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101904/2342/16-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2017 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Συμπληρωματική δαπάνη
μετακίνησης υπαλλήλων
Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας ΠΕ Ευβοίας
για το α’ εξάμηνο 2017

ΚΑΕ

02.02.073
.0719.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &

250,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Συμπληρωματική δαπάνη
μετακίνησης υπαλλήλων
Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ
Ευβοίας για το α’ εξάμηνο
2017
02.02.073
.0719.01

2

Συμπληρωματική δαπάνη
μετακίνησης υπαλλήλων
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ Ευβοίας
για το α’ εξάμηνο 2017
02.02.073
.0719.01

3

Συμπληρωματική δαπάνη
μετακίνησης υπαλλήλων
Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
Ευβοίας για το α’ εξάμηνο
2017
02.02.073
.0719.01

4

5

Συμπληρωματική δαπάνη
μετακίνησης υπαλλήλων
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΠΕ Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017

02.02.073
.0719.01

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

1.000,00

500,00

500,00

1.000,00

74.056,76

27.150,00

43.656,76
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6

7

8

9

10

11

12

13

Συμπληρωματική δαπάνη
Ημερήσιας αποζημίωσης
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Ευβοίας για το α’ εξάμηνο
2017
Συμπληρωματική δαπάνη
Ημερήσιας αποζημίωσης
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
Ευβοίας για το α’ εξάμηνο
2017
Συμπληρωματική δαπάνη
Ημερήσιας αποζημίωσης
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας
για το α’ εξάμηνο 2017
Συμπληρωματική δαπάνη
Ημερήσιας αποζημίωσης
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ Ευβοίας
για το α’ εξάμηνο 2017
Συμπληρωματική δαπάνη
Ημερήσιας αποζημίωσης
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας
ΠΕ Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
Συμπληρωματική δαπάνη
Ημερήσιας αποζημίωσης
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
για το α’ εξάμηνο 2017
Συμπληρωματική δαπάνη
εξόδων διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό & εξωτερικό
όλων των υπαλλήλων της
ΠΕ Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2017
Πληρωμή δικαστικής
δαπάνης στην
ασφαλιστική εταιρεία
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ βάσει

02.02.073
.0721.01

02.02.073
.0721.01

02.02.073
.0721.01

02.02.073
.0721.01

02.02.073
.0721.01

02.02.073
.0721.01

02.02.073
.0722.01

02.02.073
.0894.01

χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος
και η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ
0715,0716,0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717
Έξοδα
διανυκτέρευσης στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717
Δικαστικά
συμβολαιογραφικά
έξοδα

1.000,00

500,00

700,00

500,00

500,00

1.000,00

29.171,00

14.171,00

10.800,00

1.000,00

12.693,96

5.000,00

6.693,96

140,00

29.589,56

12.092,76

17.356,80
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14

15

16
17
18

19

20

21

της υπ’αρ.359/2016
απόφασης της
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας,
για αυτοκινητιστικό
ατύχημα που συνέβη στις
2-9-2010, με το οποίο οι
εναγόμενοι
υποχρεώθηκαν μέσω της
ασφαλιστικής τους
εταιρείας να
αποζημιώσουν την ΠΕ
Εύβοιας, η οποία
εισέπραξε με τραπεζική
επιταγή το ποσό των
3.563,33 €
συμπεριλαμβανομένου του
ποσού των 140,00€ για
δικαστική δαπάνη
Παροχή υπηρεσιών για
την εξάμηνη ασφάλιση
επιβατικού οχήματος με
αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5445
της Π.Ε.Εύβοιας
Ετήσια συνδρομή έτους
2017 στην εφημερίδα
«ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ»
Ετήσια συνδρομή έτους
2017 στην εφημερίδα
«ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Ετήσια συνδρομή έτους
2017 στην εφημερίδα
«ΠΑΛΜΟΣ Β.ΕΥΒΟΙΑΣ»
Ετήσια συνδρομή έτους
2017 στην εφημερίδα
«ΠΥΓΜΗ ΣΚΥΡΟΥ»
Προμήθεια ειδών
καθαριότητας & υγιεινής
έως 31/12/2017 για τις
ανάγκες της Π.Ε.Εύβοιας
Προμήθεια λιπαντικών για
τις ανάγκες της
Π.Ε.Εύβοιας
Συμπληρωματική αμοιβή
για λοιπές πρόσθετες
παροχές και αποζημιώσεις
για το έτος 2016

02.02.073
.0899.01

02.02.073
.1121.01

02.02.073
.1231.01

Λοιπές ειδικές
αμοιβές

Προμήθεια βιβλίων
συγγραμμάτων
περιοδικών
Προμήθεια βιβλίων
συγγραμμάτων
περιοδικών
Προμήθεια βιβλίων
συγγραμμάτων
περιοδικών
Προμήθεια βιβλίων
συγγραμμάτων
περιοδικών
Προμήθεια ειδών
καθαριότητας

02.02.073
.1511.01

Προμήθεια
καυσίμων
λιπαντικών

02.02.073
.0519.02

Λοιπές πρόσθετες
αμοιβές και
αποζημιώσεις

ΣΥΝΟΛΟ

185,00

115.073,11

38.207,06

76.681,05

30,00

922,24

125,08

495,96

1.987,97

3.164,21

704,95

471,29

80,60

61.555,70

56.554,84

4.920,26

2.600,00

12.100,00

2.100,00

7.400,00

13.744,77

338.326,54

156.105,69

168.476,08

100,00

150,00
21,20

2. Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 721/2-5-2017 (πρ. 15/2017, θέμα 34ο) απόφασή της, και
συγκεκριμένα την δαπάνη με α/α 5 (κατασκευή χαμηλού διαχωριστικού με επένδυση από φορμάικα
μέχρι 80 cm με σιδηροκατασκευή βιδωμένη στο έδαφος & από πάνω 40 cm κρύσταλλο με κολώνες &
στηρίγματα inox & ένα χαμηλό πορτάκι εισόδου 75 cm για τις ανάγκες της Δ/νσης Συγκοινωνιών της
Π.Ε. Εύβοιας), ως προς τον ΚΑΕ, απο τον λανθασμένο “ΚΑΕ 0869” στον ορθό “ΚΑΕ 0851”.
3. Τροποποιεί μερικώς την υπ’ αριθμ. 4/3-1-2017 (πρ. 1/2017, θέμα 4ο) απόφασή της, ως
προς τον ΚΑΕ και το ποσό της δαπάνης που αφορά “Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο
εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 ΚΑΙ 0717”, απο τον
λανθασμένο ΚΑΕ 02.073.0721.02/ποσού 15.829,00€ στον σωστό ΚΑΕ 02.073.0721.01/ποσού
13.789.00€.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 884
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ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101909/2344/16-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
α/α

1

Τίτλος Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Καταβολή δικαστικών εξόδων
κατόπιν δικαστικών αποφάσεων ,
που αφορούν την απαλλοτρίωση
του έργου “Oδός Ψαχνά Πολιτικά - Νετροτριβία (τμήμα
Βρυσάκια - Πολιτικά) ”Πρόγραμμα
Τόκων
Σχετ: αρ. πρωτ.: 147364/
638/05-5-2015 έγγραφο της ΔΤΕ
της Π.Ε. Ευβοίας.

Βαρελά Αντωνία

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

930,00€

ΚΑΕ

02.02.071.9779.
02

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 885
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Οδική Ασφάλεια με τη
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 95697/2236/9-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ
(1.200,00€) για συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Οδική Ασφάλεια με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Εύβοιας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», στην παραλία
Χαλκίδας – θέση Στρογγυλό με τους προσομοιωτές για την Οδική Ασφάλεια, στις 24/5/2017.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας
οικονομικού έτους 2017, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0844.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διότι «πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία, που δεν
μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει την υποχρέωση του αντίστοιχου τμήματος της Τροχαίας».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 886
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση του συνεδρίου TEDx με τον Δημοτικό
Οργανισμό Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 95762/2237/9-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού δύο χιλιάδες εξακόσια
ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (2.696,38) € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
συνδιοργάνωση του συνεδρίου TEDx με τον Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος Χαλκίδας, στις 27 Μαΐου 2017, προϋπολογισμού 11.319,20 €.
Η Π.Ε. Εύβοιας θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες:
- Τ-sirt μαύρο τυπωμένο 2 χρωματα (100 τεμ)……………490,00€
- Κορδόνια λαιμού 2εκ τυπωμένο 2 χρωμία εξωτερικά
Λευκό κορδόνι (450 τεμ)…………………………………. ..427,50€
- Καρτελάκι 10*14 σε χαρτί 160gr με πλαστικοποίηση
ΑΠΛΗ 2 όψεις (450 τεμ)………………………………….. 90,00€
- Καρτελάκι 10*14 σε χαρτί 160gr
ΑΠΛΗ 2 όψεις (450 τεμ)…………………………………..... 90,00€
- αυτοκόλλητα 4χρωμία 7*7 με πλαστικοποίηση
600ΤΜΧ (1τεμ)…………………………………………..…..110,00€
- Roll up διάστασης 85*200 τυπωμένο (4 τεμ)………….....152,00€
- 4 Μπλόκ 20*9 των 50 φύλλων 4χρωμία με περφορέ,
Αριθμημένα (1)………………………………………………...40,00€
- Πανό με κρίκους 5,29*2,5 (1 τεμ)…………………..... 160,00€
- Πανό με μανίκια 1,5*1,5 (1 τεμ)…………………… ..
25,00€
- Πανό τυπωμένο SE TELARO 2.0*2.5 (1 τεμ)………... 150,00€
- Πανό τυπωμένο SE TELARO 3,5*2.5 (1 τεμ)……...
280,00€
- Πανό με μανίκια 4*4 (1 τεμ)…………………………. .. 160,00€
Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο

2.174,50€
521,88€
2.696,38€

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 887
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία «Εργαστήρι Λόγου Τέχνης και Παράδοσης» με τον γενικό τίτλο: Styra We
Run – 1ος Αγώνας Δρόμου Στύρων.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 96488/2247/10-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00),για
συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Εργαστήρι Λόγου Τέχνης και
Παράδοσης» με τον γενικό τίτλο: Styra We Run – 1ος Αγώνας Δρόμου Στύρων υπό την αιγίδα του
Δήμου Καρυστίας και σε συνεργασία με τοπικούς αθλητικούς και γυμναστικούς συλλόγους, η οποία
θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2017, στο Χώρο του Ηρώου στα Νέα Στύρα Ευβοίας. Ο συνολικός
προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 7.261,00€.
Η Π.Ε. Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:
- Μετάλλια συμμετοχής 300 τεμ……………………1.000€ με το Φ.Π.Α..
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας
οικονομικού έτους 2017, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0844.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε, διότι «δεν συμφωνεί με την συνεργασία της
Περιφέρειας με μη κερδοσκοπικές εταιρείες τέτοιου είδους... συνήθως οι διοργανωτές εισπράττουν τις
συμμετοχές», και πρότεινε, «να ενθαρρυνθεί ανάλογή πρωτοβουλία από τον σύλλογο αδιόριστων
γυμναστών».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 888
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, Π.Ε. Εύβοιας, για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Πανευβοικό Σύλλογο
“Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” με τίτλο: «1ος ορεινός αγώνας δρόμου στη Στενή Εύβοιας».
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101906/2343/16-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00), για
συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Πανευβοικό Σύλλογο “Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” με τον τίτλο: «1oς
Ορεινός αγώνας Δρόμου στη Στενή Εύβοιας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Iουνίου
2017, στο όρος ΔΙΡΦΥΣ στη Στενή Εύβοιας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 10.00,00€.
Η Π.Ε. Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:
Φυλλάδια 1500 τεμ……………………1.000 € με το Φ.Π.Α..
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 889
ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 102307/2789/16-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες και παροχή υπηρεσιών, κατά το οικ. έτος 2017 στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:

α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Συμπληρωματική
δέσμευση Α΄
εξαμήνου για έξοδα
μετακίνησης για
την Δ/νση
Περιβάλλοντος και
Χωρικού
Σχεδιασμού (λόγω
μετακίνησης
υπαλλήλου στο

Λογαριασμός

Περιγραφή

02.01.073.0719
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάν
ονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού,
εκτός όσων
εντάσσονται

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3.000,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

130.000,00

42.400,00

84.600,00
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εξωτερικό)

2

3

4

5

6

Συμπληρωματική
δέσμευση Α’
εξαμήνου για
ημερήσια
αποζημίωση
υπαλλήλων Δ/νση
Περιβάλλοντος και
Χωρικού
Σχεδιασμού (λόγω
έκτακτης
μετακίνησης
υπαλλήλου στο
εξωτερικό)
Συμπληρωματική
δέσμευση
Α΄εξαμήνου για
ημερήσια
αποζημίωση
υπαλλήλων Δ/νση
Περιβάλλοντος και
Χωρικού
Σχεδιασμού (λόγω
έκτακτης
μετακίνησης
υπαλλήλου στο
εξωτερικό)
Αμοιβή για
υπηρεσίες
συντήρησης
φωτοτυπικού
μηχανηματος
Τμήματος
Αγροτικής
Οικονομίας
Δομοκού
Αμοιβή δικηγόρου,
για εκπροσώπηση
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο
Λαμίας κατά της
128/4-3-2013
απόφασης ΤΔΕ
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Δικάσιμος
08/06/2017
Αμοιβή δικηγόρου,
για εκπροσώπηση
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο
Λαμίας κατά της
123/4-3-2013
απόφασης ΤΔΕ
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Δικάσιμος
08/06/2017

στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717

02.01.073.0721
01

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

3.000,00

200.000,00

70.000,00

127.000,00

02.01.073.0722
01

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

1.000,00

25.000,00

18.500,00

5.500,00

02.01.073.0869
01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

100,00

44.384.06

17.447.28

21.811,78

02.01.073.0871
01

Αμοιβές
Φυσικών
Προσώπων

383,16

02.01.073.0871
01

Αμοιβές
Φυσικών
Προσώπων

383,16
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Αμοιβή δικηγόρου,
για εκπροσώπηση
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο
Λαμίας κατά της
121/4-3-2013
απόφασης ΤΔΕ
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Δικάσιμος
08/06/2017
Αμοιβή δικηγόρου,
για εκπροσώπηση
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο
Λαμίας σχετικά με
την προσφυγή
«Βασ.Κοτσαφίτη»
Δικάσιμος
08/06/2017
Αμοιβή δικηγόρου,
σχετικά με την
προσφυγή
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ
ΑΤΕ, ΓΡΟΠΑΚ
ΑΒΕΕ,
ΧΑΝΙΩΤΗΣ,ΙΝΤΕΡ
ΣΑΛΟΝΙΚΑ»

7

8

9

Ανταλλακτικά για
την επισκευή
φωτοτυπικού
μηχανήματος της
ΔΑΟΚ

10

02.01.073.0871
01

Αμοιβές
Φυσικών
Προσώπων

383,16

02.01.073.0871
01

Αμοιβές
Φυσικών
Προσώπων

383,16

02.01.073.0871
01

Αμοιβές
Φυσικών
Προσώπων

1.200,00

140.000,00

93.575,24

43.692,12

02.01.073.1329.
01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
& επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

270,00

43.600,00

13.777,00

29.553,00

10.102,64

538.600,00

238.252,24

312.156,40

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 890
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017
της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 102168/2779/
16-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017 της
Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:
A/A

Τίτλος έργου

1

Δαπάνες επισκευής συντήρησης &
λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού &
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας & σε εργασίες που
εκτελούνται με ίδια μέσα για την Π.Ε.
Φθιώτιδας
Υποέργα:

Ειδικός φορέας/
ΚΑΕ
01.071. 9459

Προμηθευτής
Διάφοροι
Προμηθευτές

Ποσό
1.

95.500,00

2.

37.000,00

3.

251.500,00
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1.
2.
3.
2

Προμήθεια ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
Προμήθεια ελαστικών
Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 566
Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης και
επισκευής εγκαταστάσεων της Π.Ε.
Φθιώτιδας

01.071. 9459

Υπό
Δημοπράτηση

170.000,00

3

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
Βελτίωση δρόμου Ν.Ε.Ο. Μαρτίνο –
Λάρυμνα

01.071. 9459

ΠΥΛΩΝ ΑΕ

751.846,10

4

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ - ΣΑΕΠ 066
Ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας
της ΠΣΕ με υγειονομικό και λοιπό υλικό

01.071. 9899

125.000,00

5

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Συμμετοχή της Π.Στ.Ε. στην Έκθεση
«Κρασί-Μέλι-Λάδι-Ελιά»

01.071. 9899

Υλοποίηση
προγραμματικής
σύμβασης ΠΣΕ
και 5ης ΥΠΕ
Εταιρεία
«Alfa-Expo”

24.800,00

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 891
ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης κατά
Πλάκας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101661/2759/16-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης ποσού χιλίων τετρακοσίων πενήντα
επτά ευρώ (1.457,00 €) με Φ.Π.Α., για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη
συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, που θα
πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 31 Μάιου, στην οδό Ρήγα Φεραίου.
Η συγκεκριμένη δαπάνη που αφορά σε έξοδα προμήθειας (πάνινες τσάντες με το λογότυπο
του Συλλόγου), θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε.: 0844.01.
Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ006183928 2017-05-15.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία «οτι είναι ζήτημα
προληπτικής ιατρικής που είναι υποχρεωμένη η Πολιτεία να υλοποιήσει. Δεν είναι αρμοδιότητα της
Περιφέρειας».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 892
ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση με την Ναυταθλητική Ένωση Λαμίας του τουρνουά “Pool Day
2017”.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101681/2760/16-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης ποσού τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων πενήντα ευρώ (4.550,00 €) με Φ.Π.Α., για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στη συνδιοργάνωση με την Ναυταθλητική Ένωση Λαμίας του τουρνουά “Pool Day 2017”, που θα
διεξαχθεί το Σάββατο 10 Ιουνίου και Σάββατο – Κυριακή 17 & 18 Ιουνίου.
Η συγκεκριμένη δαπάνη που αφορά σε έξοδα: α) προμήθειας (μπλουζάκια, κύπελλα, μετάλλια,
διπλώματα), β) διαμονής συμμετεχόντων, και γ) ηχητικής κάλυψης, θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε.:
0844.01.
Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ006184282 2017-05-15.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι ψηφίζει το 50% της προτεινόμενης δαπάνης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 893
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού “SEAJETS ΡΑΛΛΥ
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2017” και β) ανάθεσης της διοργάνωσης.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 216/101847/
16-5-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση και, επειδή:
α. Η εν λόγω διοργάνωση είναι υπερτοπικής σημασίας (διεθνής αγώνας), που συντελεί ώστε
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος να είναι το επίκεντρο των φίλων του αθλήματος και να προβληθεί σε
παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η προσέλευση του κόσμου στην περιοχή που θα διεξαχθεί ο αγώνας
αναμένεται να είναι μεγάλη, με αντίστοιχα οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.
β. Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην συγκεκριμένη διοργάνωση είναι προφανές ότι: α)
εξυπηρετεί δραστηριότητες που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις της, β) συντελεί στην
καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών της, υλοποιώντας δράσεις που επιβάλλονται από γενικότερους
κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων,
γ. Επιπλέον i) υπάρχει εγκεκριμένη σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό και ii) το ύψος της
δαπάνης βρίσκεται σε λογικά πλαίσια,
η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
A. τη δαπάνη - δέσμευση πίστωσης, συνολικού προϋπολογισμού 100.000€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 01.071 και τον Κ.Α.Ε.: 9899,
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού “SEAJETS ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2017”, που θα διεξαχθεί από 2 έως 4
Ιουνίου 2017.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι εργασίες:
1) Δικαιώματα συμμετοχής στο FIA-ERC Πρωτάθλημα Ράλλυ (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου)
2) Παρατήρηση και φύλαξη των Ειδικών Διαδρομών από αέρος (ελικόπτερο ROBINSON)
3) Ασθενοφόρο ελικόπτερο EUROCOPTER
4) Φιλοξενία των Στελεχών του αγώνα (250 στελέχη περίπου) στα ξενοδοχεία της ευρύτερης
περιοχής
5) Διαφημιστικό υλικό του αγώνα (ρούχα, καπέλα κλπ.)
6) Εκτυπώσεις – αφίσες του αγώνα
7) Βιβλία του αγώνα
8) Διαφημιστικά μπάνερς – πανό χορηγών
9) Φύλαξη Ειδικών Διαδρομών – Service Park
10) Έπαθλα αγωνιζομένων
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11) Κατασκευές Τελετών Εκκίνησης & Τερματισμού και Service Park
12) Μίσθωση εξοπλισμού στρατηγείου του αγώνα (H.Q., Γραφείου Τύπου, γραφείων Αγωνοδικών,
αίθουσας Συνεδρίασης, υποδομών EUROSPORT κλπ.)
13) Κίνηση Στελεχών
14) Χρονομέτρηση και συγγραφή Road Books
15) Ηλεκτρονική παρατήρηση (tracking) των αγωνιζομένων κατά τη διάρκεια του αγώνα
16) Ηχητικά Service Park, εκκίνησης, τερματισμού
17) Σύνδεση internet με ΟΤΕ για Service Park
18) Εξοπλισμός υγιεινής Service Park και ειδικών διαδρομών (χημικές τουαλέτες)
19) Σήμανση Ειδικών Διαδρομών
20) Εξοπλισμός ασύρματων επικοινωνιών VHF
21) Φιλοξενία Στελεχών Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και αεροπορικά εισιτήρια
22) Εργατικά
Β. την απευθείας ανάθεση της εν λόγω διοργάνωσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, λόγω
αποκλειστικότητας κατοχής άδειας τέλεσης διεθνών αγώνων αυτοκινήτου, στην Ομοσπονδία
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος - Ο.Μ.Α.Ε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας να υπογράψει ¨Σε εκτέλεση της
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας¨ την σύμβαση.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διότι «διαφωνεί με τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην εν λόγω διοργάνωση και το ποσόν είναι υπερβολικό στις συγκεκριμένες
οικονομικές συνθήκες».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 894
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο:
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016-2017».
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 171/102566/16-5-2017
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το απο 16-05-2017 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο:
«Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016-2017». Το πρακτικό
αφορά την παραλαβή τoυ A2΄ Παραδοτέου (ενδιάμεσες εκθέσεις Μαρτίου & Απριλίου 2017) του
τμήματος Α΄: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια από
εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και
δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», της ανάδοχου εταιρείας «Βιοεφαρμογές Ο.Ε.».
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, επισημαίνοντας τα εξής:
«Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις κλιματολογικές συνθήκες, που κατά την γνώμη των
ειδικών μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της κωνωποκτονίας. Να είμαστε σε
επιφυλακή για συμπληρωματικές παρεμβάσεις.
Είναι αναγκαίο από τώρα να μελετηθεί η δημιουργία δημόσιου φορέα παρακολούθησης και
αντιμετώπισης του κύκλου εξέλιξης των κωνώπων στην Στερεά Ελλάδα».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 895
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
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ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2017», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.339,04€ με
Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 96993/2261/10-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. το υπ’ αριθμ. 1/10-5-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
και αξιολόγησης προσφορών για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2017», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού
74.339,04€ με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικών
προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
2. τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού, για το τμήμα Γ του πίνακα Ι της Διακήρυξης
με αριθ. πρωτ. οικ.: 81640/1942/21.04.2017, στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών
της κατακύρωσης του άρθρου 2 παρ. 2 της Διακήρυξης με τον μειοδότη “ΤΣΙΚΤΣΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ”, ο
οποίος προσέφερε 37,06 € ανά τοποθετημένη παγίδα και για 34 μεταχειρίσεις, ήτοι 19.456,50 € χωρίς
Φ.Π.Α..
3. τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού, για τα τμήματα Α, Β, Δ και Ε του πίνακα Ι
της Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. οικ.: 81640/1942/21.04.2017, στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των
δικαιολογητικών της κατακύρωσης του άρθρου 2 παρ. 2 της Διακήρυξης από τον μειοδότη “ΑΣΩΝΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟ”, ο οποίος προσέφερε 36,07 € ανά τοποθετημένη παγίδα και για 34 μεταχειρίσεις, ήτοι για
το:
Τμήμα Α:
10.424,23 € χωρίς Φ.Π.Α.
Τμήμα Β:
7.141,86 € χωρίς Φ.Π.Α.
Τμήμα Δ:
11.506,33 € χωρίς Φ.Π.Α.
Τμήμα Ε:
541,05 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, επισημαίνοντας «πως ήδη υπάρχει μια μικρή
καθυστέρηση στην εξέλιξη της δακοκτονίας».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 896
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 58o: Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση Βελτίωση κόμβων και παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Βοιωτίας» χρήσης 2017, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016,
2017», προϋπολογισμού 3.540.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 2099/101942/
16-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί την επταμελή (7) επιτροπή διαγωνισμού που θα διενεργήσει την δημοπρασία και θα
συντάξει πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του
υποέργου: «Συντήρηση - Βελτίωση κόμβων και παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας» χρήσης 2017, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016, 2017», προϋπολογισμού 3.540.000,00 € με Φ.Π.Α., που θα διεξαχθεί
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στην Δ/νση Τεχν. Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στις 08-06-2017, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10.00 π.μ., αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Τοπ. Μηχ/κος ΤΕ, αριθμ. ταυτ. ΑΕ 991894
2. ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Τοπ. Μηχ/κος, αριθμ. ταυτ. Χ 815873
3. ΠΑΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πολ. Μηχ/κος ΤΕ, αριθμ. ταυτ. ΑΗ 007065
4. ΣΚΟΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αριθμ. ταυτ. ΑΒ 196766, Πολ. Μηχ/κος ΤΕ
5. ΜAΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αριθμ. ταυτ. Χ 311175, Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Ορχομενου, Εκπρόσωπος ΠΕΔ
6. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πολ. Μηχ/κός, αριθμ. ταυτ. Χ 813729,
Εκπρόσωπος ΤΕΕ
7. ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αριθμ. ταυτ. ΑΕ 993926, Πολ. Μηχ/κός,
Εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολαου, αριθ. ταυτ. Σ 817457, Πολ. Μηχ/κος ΤΕ
2. ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος, αριθμ. ταυτ. ΑΒ 497751
3. ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, αριθ. ταυτ. ΑΕ 494156, Πολ. Μηχ/κος ΤΕ
4. ΑΙΣΩΠΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, αριθ. ταυτ. ΑΜ 498125 Πολ. Μηχ/κος ΤΕ
5. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ηλία, αρ. ταυτοτητας Λ 245730, Δημ/κό Σύμβουλο
Δήμο Ορχομενού.
6. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, αριθμ. ταυτ. Χ 812587, Τοπ. Μηχ/κός
7. ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, αριθμ. ταυτ. ΑΕ 491134.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι συμφωνεί στην ανάγκη της Επιτροπής, όμως ψηφίζει
λευκό στα πρόσωπα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 897
ΘΕΜΑ 59o: Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 102105/2772/
16-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για το έτος 2017 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 221 περί Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών
Σύναψης Συμβάσεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», ως ακολούθως:
 Αποστολόπουλος Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλο της Δ/σης Διαφάνειας και Ηλ.
Διακυβέρνησης, με αναπληρωτή του τον Γαλάνη Δημήτριο ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο της ίδιας
Δ/νσης.
 Βασιλόπουλος Αθανάσιος, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο της Δ/σης Διαφάνειας και Ηλ.
Διακυβέρνησης, με αναπληρωτή του τον Γαλάνη Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού,
υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
 Μελέτης Κων/νος κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος Π.Ε
Φθιώτιδας, με αναπληρωτή του τον Καλησιάκη Γρηγόριο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
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Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά Υπάλληλος
Γραμματέας της Επιτροπής «Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης», ορίζεται η υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού - Δ.Ε., Κυρίτση
Στυλιανή, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με αναπληρώτρια της την υπάλληλο της Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού, Κιαμούρη Κωνσταντία, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού.
Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων
υπηρεσιών, στην Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι συμφωνεί στην ανάγκη της Επιτροπής, όμως ψηφίζει
λευκό στα πρόσωπα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 898
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 167/100674/15-5-2017
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 15/5/2017 και αφορά συνάντησή του στην Αγροδιατροφική που εδρεύει εκεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 899

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βασίλειος Φακίτσας

Χάρης Σανιδάς

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζωή Σύψα

Δημήτριος Αργυρίου
Κων/νος Βαρδακώστας
Γεώργιος Γκικόπουλος
Δημήτριος Τιμπλαλέξης
Παναγιώτης Ευαγγελίου
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