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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 28ης Αυγούστου 2017
Αριθμός Πρακτικού 31

Στη Λαμία σήμερα 28 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ.πρωτ. 44/5-3-2017 (ΑΔΑ:ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. (οικ.)
184316/1956/23-08-2017 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o:
Αίτημα διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη νομικής γνωμοδότησης (επί
ενεργειών που θα πρέπει να προβεί η Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Οικονομίας της Π.Ε.
Φθιώτιδας, σε εφαρμογή της αριθμ. 205/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά).
ΘΕΜΑ 2o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θήβας (Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων
του Αθανασίου Σκουρτανιώτη και λοιπών).
ΘΕΜΑ 3o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Ανακοπή ερημοδικίας
της Μαρίας Ντόβα).
ΘΕΜΑ 4o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή της
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ Ο.Ε.” και του Βασιλείου Τζανόπουλου).
ΘΕΜΑ 5o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή του
Γεωργίου Χρ. Αγγελόπουλου).
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ΘΕΜΑ 6o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή του
Παναγιώτη Δημόπουλου).
ΘΕΜΑ 7o: Αίτημα διορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων.
ΘΕΜΑ 8o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή της
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.”).
ΘΕΜΑ 9o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Αγωγή του Ευαγγέλου
Βάρελη).
ΘΕΜΑ 10o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή του Ιωάννη
Αργυρίου).
ΘΕΜΑ 11o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Αγωγή αποζημίωσης
του Ιωάννη Λ. Πούλου).
ΘΕΜΑ 12o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Αγωγή του
Κωνσταντίνου Μαγγίδη).
ΘΕΜΑ 13o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή του Ανδρέα
Κούρτη).
ΘΕΜΑ 14o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή του Λουκά
Λόη).
ΘΕΜΑ 15o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή της
εταιρείας με την επωνυμία “ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ”).
ΘΕΜΑ 16o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή της
μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Ι.ΚΤΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΡΔΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”).
ΘΕΜΑ 17o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΝΕΑ ΟΔΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.”).
ΘΕΜΑ 18o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ARCO-G ABETTE”).
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου “ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2017-2019”, χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση δαπάνης στους κ.κ. ΒΑΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟ και ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΕΥΘΥΜΙΟ, ύψους
5.123,68 και 595,20 ευρώ αντίστοιχα, προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΑ- ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ- ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΤΑΡΝΑΣ»,
προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου:
«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ»,
προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΡΟΥΣΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ»,
προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση του 2ου πρακτικού (04-08-2017) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του
υποέργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο.
ΘΗΒΑΣ-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ: ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΛΑΜΙΑ », του έργου:
«Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας - Λιβαδειάς – Λαμίας (μελέτη
και κατασκευή)», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ-ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.: 8+120 έως Χ.Θ.: 11+627,05»,
προϋπολογισμού 6.400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 18 ΠΥΡΓΟΣ-ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση του πρακτικού (16-08-2017) εξέτασης ένστασης του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΡΑΓΑΝΑ-ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ”, προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση του 1ου πρακτικού (02-04-2017) δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
του έργου “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2016”, προϋπολογισμού 210.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016, 2017 ΥΠΟΕΡΓΟ:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ”, προϋπολογισμού 3.540.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση του 2ου πρακτικού (21-08-2017) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του
έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΒΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ,
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, Π.Ε. Εύβοιας.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση του αριθμ. 7/2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών Π.Ε. Ευρυτανίας για το
έργο “Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών
καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των
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Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, χωρικής αρμοδιότητάς της για ένα έτος, με τη χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ”, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού-εκτυπωτών, περιόδου 2017-2018, της Π.Ε.
Φωκίδας και των Γραφείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 28.064,52 ευρώ
(προ ΦΠΑ), Π.Ε. Φωκίδας.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης “Παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης-αποτύπωση αναγκών συντήρησης και λειτουργίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης
Κωπαΐδας αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση του αριθμ. 1/31-07-2017 πρακτικού της επιτροπής εξέτασης προδικαστικής
προσφυγής του ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ ΙΩΑΝΝΗ κατά της αριθμ. 1137/26-06-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης του αριθμ. 1/23-6-2017 πρακτικού της επιτροπής του διεθνή ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και
2019-2020.
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση των πρακτικών, με ημερομηνίες 01/08/2017, 02/08/2017, 03/08/2017, 08/08/2017
και 09/08/2017, της επιτροπής ενστάσεων στα πλαίσια διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου
διεθνούς διαγωνισμού για το έργο της μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.
ΘΕΜΑ 36o: α) Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του
έργου “Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών
ετών 2017-2018 και 2018-2019” για τα άγονα τμήματα της αριθμ. 112728/1168/26-05-2017 διακήρυξης,
β) Έγκριση όρων διακήρυξης και γ) Έγκριση σύντμησης της προθεσμίας διενέργειας του ανοιχτού
διαγωνισμού σε δέκα πέντε (15) ημέρες λόγω του κατεπείγοντος δεδομένης της έναρξης του σχολικού
έτους στις 11/09/2017 (παρ. 3, άρθρο 27 του ν.4412/2016).
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 37o: Διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου
του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών (προμήθεια θερινών
ενδυμάτων και υποδημάτων) Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών (συντήρηση και
επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος, προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού) Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Π.Ε.
Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων. Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης ύψους 107.189,17 ευρώ για την εκτέλεση της σύμβασης της
μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ»,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης ύψους 35.486,97 ευρώ για την εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης:
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ» προεκτιμώμενης
αμοιβής 160.000,00 ευρώ ( με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και συμβατική δαπάνη 35.486,97 ευρώ ( με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα.
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (φορέας 071-Δημοσίων Επενδύσεων). Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2017 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών. Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών. Π.Ε. Φωκίδας
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών. Π.Ε. Φωκίδας
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση της σχετικής πίστωσης (συνδιοργάνωση διήμερων
εκδηλώσεων για την δημόσια εορτή-επέτειο “Ναυμαχία της Αγκάλης”) Π.Ε. Φωκίδας
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα οκτώ (8) μέλη:
1) Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης-Πρόεδρος της Επιτροπής,
2) Βασίλειος Φακίτσας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής,
3) Χάρης Σανιδάς, τακτικό μέλος,
4) Δημήτριος Αργυρίου, τακτικό μέλος,
5) Κων/νος Βαρδακώστας, τακτικό μέλος,
6) Θωμάς Γρεβενίτης, τακτικό μέλος,
7) Γεώργιος Γκικόπουλος, τακτικό μέλος και
8) Παναγιώτης Ευαγγελίου, τακτικό μέλος.
Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Κάππος Ευστάθιος, ο οποίος είχε προσκληθεί νομίμως, καθώς
και το αναπληρωματικό μέλος αυτού.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος
Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Μπερτσιμά Ιωάννα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό
Α΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 164197/4319/24-7-2017 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης:
1) Ο κ. Kωνσταντίνος Ρουσόπουλος, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
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2) Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών,
3) Ο κ. Τσελάς Σταύρος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής,
4) Η κα Βαϊα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου,
5) Η κα Κολοβού Ζωή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.
Βοιωτίας, καθώς και η υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της εν λόγω Διεύθυνσης κα Μακρή
Δέσποινα.
6) Η κα Γιαννουλάκου Αγγελική, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας καθώς και η υπάλληλος του Τμήματος κα Ε. Γαβρίλη.
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε στα
μέλη να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Η έγκριση δαπάνης και η δέσμευση πίστωσης κρίνεται αναγκαία ώστε να μην δημιουργηθεί
πρόβλημα στην πληρωμή του αναδόχου (υπόλοιπο δέσμευσης από το διαγωνισμό ).
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση του 3ου (17/08/2017) πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
και προσφυγών των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στην αξιολόγηση των
αριθμ. πρωτ. 178128/4204/10-08-2017, 178318/4207/10-08-2017 και 178328/4208/10-08-2017
υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών/ενστάσεων των κ.κ. Μακρή Σταμάτη, Τσώκου Ηρακλή και
Μαρίνας Τσώκου αντίστοιχα, για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό “Μεταφορά μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας,
για τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020”.
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της κατεπείγουσας
φύσης του.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας Ειδικών Μαθητικών Δελτίων, για το
σχολικό έτος 2017-2018, Π.Ε. Εύβοιας.
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική προκειμένου να γίνει η
προμήθεια των ειδικών μαθητικών δελτίων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία διανομής αυτών πριν την
έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018, στις 11/09/17, ώστε να μην κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των
σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευβοίας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε.
Εύβοιας, με χρονική διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με
προϋπολογισμό 29.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (35.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Η εισαγωγή του θέματος κρίνεται αναγκαία διότι η σύμβαση φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων
της Π.Ε. Εύβοιας έληξε στις 18/08/2017.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα.
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για την λήψη
απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω των καταληκτικών
ημερομηνιών των πολιτιστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να γίνουν εγκαίρως οι απαραίτητες νόμιμες
διαδικασίες.
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ
ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ”, συνολικού προϋπολογισμού 512.640,80 ευρώ με ΦΠΑ.
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία διότι η τρίμηνη παράταση λήγει στις 19-9-2017. Η
διαγωνιστική διαδικασία είναι ήδη σε εξέλιξη και η επίσπευση των διαδικασιών έστω και για λίγες ημέρες
κρίνεται αναγκαία.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε τα
παραπάνω θέματα να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, ως έκτακτα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1571
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 184843/7286/23-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης, το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 184995/1960/24-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη και δέσμευση σχετικής πίστωσης, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών για την ΠΣΕ, κατά το οικονομικό έτος 2017 όπως ειδικότερα:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Πληρωμή
δαπανών
καθαριότητας
κτιρίων
στέγασης
υπηρεσιών της
Π.Σ.Ε. – Π.Ε.
Φθιώτιδας(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΣΥΝΟΛΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.01.073.0875.01

Αμοιβές για δαπάνες
καθαριότητας
(συμπεριλαμβάνονται
νομικά & φυσικά
πρόσωπα)

16.000,00

16.000,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

70.000,00

41.000,00

29.000,00

70.000,00

41.000,00

29.000,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε αναφέροντας ότι αφορά την εργολαβία για την καθαριότητα των
κτηρίων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1572
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση του 3ου (17/08/2017) πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
και προσφυγών των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στην αξιολόγηση των
αριθμ. πρωτ. 178128/4204/10-08-2017, 178318/4207/10-08-2017 και 178328/4208/10-08-2017
υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών/ενστάσεων των κ.κ. Μακρή Σταμάτη, Τσώκου Ηρακλή και
Μαρίνας Τσώκου αντίστοιχα, για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό “Μεταφορά μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για
τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020”.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη τα αριθμ. πρωτ.
οικ.
184269/4380/23-08-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα
Προμηθειών, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 184893/1959/23-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 3ο (17-08-2017) πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των
διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στην αξιολόγηση των αριθμ. πρωτ.
178128/4204/10-08-2017, 178318/4207/10-08-2017 και 178328/4208/10-08-2017 υποβληθεισών
προδικαστικών προσφυγών/ενστάσεων των κ.κ. Μακρή Σταμάτη, Τσώκου Ηρακλή και Μαρίνας Τσώκου
αντίστοιχα, για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό “Μεταφορά μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία
σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020” και απορρίπτει τις εν λόγω προδικαστικές
προσφυγές/ενστάσεις, ως μη παραδεκτές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εγκριθέν πρακτικό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1573
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας Ειδικών Μαθητικών Δελτίων, για το
σχολικό έτος 2017-2018, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 186201/4420/25-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Προμηθειών, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 186325/1966/25-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της δαπάνης στον προμηθευτή, ο οποίος αναδείχθηκε
υποψήφιος ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016), όπως ειδικότερα:

A/A
1

Δαπάνη

Προμηθευτής

Προμήθεια
4.650 ειδικών
μαθητικών
δελτίων

Καραγκούνη
Κ.
Αικατερίνη
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ
Λυκόφρονος 8
(Πλ. Αγ. Νικολάου)
ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.34100
ΑΦΜ: 046301127 –
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(Αριθμ.πρωτ.18596
6/4408/2017
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
Κ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

Αρ.Πρωτ. Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
Αρ.πρωτ. 173912/4125/
2017

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

1466/2017
Πρακτικό 29ο
Θέμα εκτακτο 6ο α.α.:1
(ΑΔΑ:6ΒΟ37ΛΗ-ΥΕΟ)

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ε.Φ.:02073
ΚΑΕ: 0843

Αρ. Δέσμευσης:
2771
ΑΔΑ:
6ΜΖΞ7ΛΗ-06Θ

Ποσό
συμπερ/νου
ΦΠΑ
490,11 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1574
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε.
Εύβοιας, με χρονική διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με
προϋπολογισμό 29.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (35.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
α) Εγκρίνει το αριθμ. 2ο πρακτικό (23/08/2017) της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας, με χρονική διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και με προϋπολογισμό 29.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (35.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%)”.
β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «MYSERVISES SECURITY
FACILITY- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ποσού
τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (32.736,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(26.400,00€ άνευ ΦΠΑ 24%).
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1575
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 186608/7359/25/08/2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΣΕ- -Τμήμα Προμηθειών, το οποίο έλαβε
τον αριθμ. πρωτ. 186671/1968/28-08-2017
και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι
ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια,
σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ειδικότερα στον πίνακα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (5) του παρόντος πρακτικού.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1576
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο:
Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ”, συνολικού προϋπολογισμού 512.640,80 ευρώ
με ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 186606/7358/25/08/2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΣΕ- -Τμήμα Προμηθειών, το οποίο έλαβε
τον αριθμ. πρωτ. 186672/1969/28-08-2017
και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
υγρών καυσίμων για είκοσι τέσσερις (24) μήνες για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Σ.Ε. στη
Φθιώτιδα», ως εξής:
- Προμήθεια βενζίνης - πετρελαίου κίνησης (Τμήμα 1), για τις ανάγκες των οχημάτων της Π.Ε.
Φθιώτιδας, στην εταιρεία “ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η οποία προσέφερε ποσοστό
έκπτωσης 4,56% για την προμήθεια Αμόλυβδης 95 (ή unleaded) και ποσοστό έκπτωσης 5,66% για την
προμήθεια πετρελαίου κίνησης (ή Diesel).
- Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Τμήμα 2), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας,
στην εταιρεία ”Δ. ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.”, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης
5,55%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1577
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Αίτημα διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη νομικής γνωμοδότησης (επί
ενεργειών που θα πρέπει να προβεί η Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Οικονομίας της Π.Ε.
Φθιώτιδας, σε εφαρμογή της αριθμ. 205/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. 166378/1288/10-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 181147/1895/17-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ο Μάριος
Παπαθανασίου, [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 169], κάτοικος Λαμίας επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 5, ο οποίος
αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις
απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση επί των ενεργειών που θα
πρέπει να προβεί ή όχι η Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας σε εφαρμογή της με αριθμό 205/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 396,80 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό [80 ευρώ
Χ 3=] 240 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει από
νομικής άποψης, καθώς και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει
να μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.
- Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην
οποία επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1578
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ΘΕΜΑ 2o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θήβας (Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων
του Αθανασίου Σκουρτανιώτη και λοιπών).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. 165388/1283/18-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 183914/1935/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Αιμιλία
Παπαθανασίου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 409] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 5, η οποία να
την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θήβας, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 15/06/2017 και με αριθμό δικογράφου
146/ΑΠ/2017 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων που άσκησε ο Αθανάσιος Σκουρτανιώτης και λοιποί (συν.
16), συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά
την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 352 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 84,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 436,48 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 192 ευρώ [96 € παράσταση συν 96 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80
Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 352 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία κοινοποιείται
το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1579
ΘΕΜΑ 3o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Ανακοπή ερημοδικίας
της Μαρίας Ντόβα).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 181045/1424/17-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 183903/1933/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Ευθυμία Χαρίλα,
[Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 329], κάτοικος Λαμίας επί της οδού Λεωνίδου αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει
στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 29/04/2010 και με αριθμό δικογράφου την
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ΑΙΕ1/03-05-2010 ανακοπή ερημοδικίας, που άσκησε η Μαρία Ντόβα,
συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 530,72 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80
Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 428 ευρώ.
iii) Η διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον
πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας
παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1580
ΘΕΜΑ 4o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή της
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ Ο.Ε.” και του Βασιλείου Τζανόπουλου).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 181375/1440/17-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 183931/1939/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Μαρία- Ελένη Ρίζου
[Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 396] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 3, η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 21/07/2014 και με αριθμό
δικογράφου την ΠΡ7/9-2-2015 προσφυγή που άσκησαν η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ Ο.Ε» και ο Βασίλειος Τζανόπουλος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση
της υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 288 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 357,12 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
iii) Η διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον
πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας
παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
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iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1581
ΘΕΜΑ 5o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή του
Γεωργίου Χρ. Αγγελόπουλου).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 181309/1431/17-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 183946/1940/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Βασιλική Ντελή
[Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 347] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 5, η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 12/07/2007 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ67/17.07.2007 προσφυγή που άσκησε ο Γεώργιος Χρ. Αγγελόπουλος, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ότι κατά την κρίση του
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80
Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία κοινοποιείται το
παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1582
ΘΕΜΑ 6o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή του
Παναγιώτη Δημόπουλου).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ.
181036/1422/17-08-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183968/1942/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ο Βασίλης
Τσατσάνης [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 292] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Ροζάκη Αγγελή αρ. 32, ο οποίος να
την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λειβαδιάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 07/06/2007 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ57/07.06.2007 προσφυγή που άσκησε ο Παναγιώτης Δημόπουλος, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 389 ευρώ συν Φ.Π.Α.
24% (=93,36), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 482,36 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 τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 3 =] 240 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 389 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία κοινοποιείται το
παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1583
ΘΕΜΑ 7o: Αίτημα διορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. 175241/1399/21-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 183978/1943/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Λαμίας ο Δημήτριος Ανάγνου, κάτοικος Λαμίας,
οδός Λεωνίδου αρ. 6 και Πατρόκλου, με την εντολή να επιδώσει την από 02/08/2017 και με αριθμό
κατάθεσης 50/2017 [Αρ. Βιβλ. Εφέσεων: 123/2017] αίτηση περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας
αποζημίωσης: (α) στην Καλλιόπη, χήρα Ανάργυρου Παπαθανασίου, το γένος Φλώρου, (β) στον Χρήστο
Παπαθανασίου του Ανάργυρου, (γ) στον Κωνσταντίνο Παπαθανασίου του Ανάργυρου, κατοίκους
Λαμίας, κληρονόμους Ανάργυρου Παπαθανασίου, (δ) στην Βασιλική, χήρα Γεωργίου Τραχανά, το γένος
Μπλάνη, (ε) στην Ελένη – Κωνσταντίνα Τραχανά του Γεωργίου και της Βασιλικής, κατοίκους Λαμίας,
κληρονόμους Γεωργίου Τραχανά, (στ) στην Αμαλία, σύζυγος του Θεόδωρου Τσατσάνη, το γένος
Σβαρνιά,
και (ζ) στην Λεμονιά, σύζυγος Ανδρέα Βάγια, το γένος Σβαρνιά , κατοίκους Λαμίας,
κληρονόμους Κωνσταντίνου Σβαρνιά, έτσι ώστε να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή, στο ποσό των 35 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 8,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 43,40 ευρώ, για την κάθε επίδοση, και συνολικά
και για τις επτά επιδόσεις, στο ποσό των [43,40 Χ 7 =] 303,80 ευρώ.
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iii) Η Διεύθυνση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικαστικού επιμελητή δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως
άνω αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1584
ΘΕΜΑ 8o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή της
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.”).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ.181183/1428/17-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 183987/1944/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ο Γεώργιος
Κυροδήμος [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 419] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Λεωνίδου αρ. 26, ο οποίος να την
εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 02/09/2010 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ63/06.09.2010 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 389 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 93,36), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 482,36 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 τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 3 =] 240 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 389 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία κοινοποιείται το
παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1585
ΘΕΜΑ 9o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Αγωγή του Ευαγγέλου
Βάρελη).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ.οικ. 181073/1427/17-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 184003/1945/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ο Στυλιανός
Κανέλλος [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 346] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Πατρόκλου αρ. 20, ο οποίος, να την
εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λειβαδιάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 07/04/2006 και με αριθμό
δικογράφου ΑΓ50/12.04.2006 αγωγή που άσκησε ο Ευάγγελος Βάρελης, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 530,72 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80
Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 428 ευρώ.
iii) H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία κοινοποιείται
το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε, προτείνοντας εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1586
ΘΕΜΑ 10o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή του Ιωάννη
Αργυρίου).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 181308/1430/17-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 184017/1946/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Ευαγγελία
Χονδρογιάννη [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 361] κάτοικος Λαμίας επί της Πλατείας Ελευθερίας αρ. 12, η οποία
να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 25/04/2006 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ64/28.04.2006 προσφυγή που άσκησε ο Ιωάννης Αργυρίου, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
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ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80
Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία κοινοποιείται το
παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1587
ΘΕΜΑ 11o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Αγωγή αποζημίωσης
του Ιωάννη Λ. Πούλου).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 181312/1433/17-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 184031/1947/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Σοφία Κρανιώτη
[Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 319] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Λεωνίδου αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει
στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 17/05/2010 και με αριθμό δικογράφου
ΑΓ38/17.05.2010 αγωγή αποζημίωσης που άσκησε ο Ιωάννης Λ. Πούλος, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 545 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 130,8), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 675,8 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 305 ευρώ [134 € παράσταση συν 171 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 3 =] 240 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 545 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία κοινοποιείται
το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
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iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε προτείνοντας εξωδικαστικό συμβιβασμό και αναλογική
συμμετοχή όλων των υπευθύνων στην δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1588
ΘΕΜΑ 12o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Αγωγή του
Κωνσταντίνου Μαγγίδη).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 181038/1423/17-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 184045/1948/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ο Αριστογείτων
Γιαννούτσος [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 405] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Λεωνίδου αρ. 6, ο οποίος, να την
εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λειβαδιάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 12/04/2010 και με αριθμό
δικογράφου ΑΓ45/08.06.2010 αγωγή που άσκησε ο Κωνσταντίνος Μαγγίδης , συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 465 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (=111,6), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 576,60 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 305 ευρώ [134 € παράσταση συν 171 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 465 ευρώ.
iii) H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία κοινοποιείται
το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών της επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1589
ΘΕΜΑ 13o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή του Ανδρέα
Κούρτη).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ.οικ. 181060/1425/17-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 184060/1950/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Ελένη Κούτσικου
[Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 355] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Λεωνίδου αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει
στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 11/03/2010 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ22/22.03.2010 προσφυγή, που άσκησε ο Ανδρέας Κούρτης, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν Φ.Π.Α.
24% (=107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
iii) Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
συγκοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 129 και
149 του Κ.Δ.Δ., ήτοι να σχηματίσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης μαζί με τις έγγραφες απόψεις της,
τον οποίο θα αποστείλει στο κατά τα ανωτέρω αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και να παραδώσει σε εμάς
σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την ταυτόχρονη με
τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω αναφερόμενο ποσό της
αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1590
ΘΕΜΑ 14o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή του Λουκά
Λόη).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ.181310/1432/17-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 184075/1951/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου,
δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η
υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδομένης και της φύσης της
υποθέσεως.
ii) Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
[Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού], στην οποία συγκοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενεργήσει
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 129 και 149 του Κ.Δ.Δ., ήτοι να σχηματίσει το διοικητικό φάκελο
της υπόθεσης μαζί με τις έγγραφες απόψεις της, τον οποίο θα αποστείλει αφενός στο κατά τα ανωτέρω
αρμόδιο Δικαστήριο, και αφετέρου στο Δικαστικό Γραφείο Λαμίας, καθώς και να παραδώσει σε εμάς
σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1591
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ΘΕΜΑ 15o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή της
εταιρείας με την επωνυμία “ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ”).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ.οικ. 181034/1421/17-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 184084/1952/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ο Γεώργιος Λιανός
[Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 423] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 12, ο οποίος να την
εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 06/09/2007 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ90/25.09.2007 προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία
«ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 283,96 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μια (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ για μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.
ιιι) Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στο οποίο
κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον
πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας
παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1592
ΘΕΜΑ 16o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή της
μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Ι.ΚΤΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΡΔΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ.
181063/1426/17-08-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 184094/1953/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Μαρία Τσατσάνη
[Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 325] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Ροζάκη Αγγελή αρ. 32, η οποία να την
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εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λειβαδιάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 02/07/2014 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ59/25.11.2014 προσφυγή που άσκησε η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
με την επωνυμία «Ι.ΚΤΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» , συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 368 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 88,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 456,32 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μια (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ για μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 368 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον
πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας
παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, από θέση αρχής, ψήφισε λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1593
ΘΕΜΑ 17o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΝΕΑ ΟΔΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.”).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. 173201/1383/18-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 184100/1954/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Παναγιώτα Βλαχά
[Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 426] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Λεωνίδου αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει
στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 19/04/2013 και με αριθμό δικογράφου την
ΠΡ61/15-12-2014 προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ
ΟΔΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.»,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση
της υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80
Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
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iii) Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία κοινοποιείται το
παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη
διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα
αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1594
ΘΕΜΑ 18o: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Προσφυγή της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ARCO-G ABETTE”).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. 181689/1442/18-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 184106/1955/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ο Γεώργιος Παναγής
[Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 313] κάτοικος Λαμίας επί της οδού Λεωνίδου αρ. 6, ο οποίος, να την εκπροσωπήσει
στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21/09/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 07/03/2006 και με αριθμό δικογράφου την
ΠΡ100/12-12-2008 προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ARCO-G ABETTE»,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την
κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80
Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Βιομηχανίας , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω
Δικαστηρίου τον πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως,
διαβιβάζοντας παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.
iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην οποία
επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου που θα οριστεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1595
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου “ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2017-2019”, χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 182303/2862/21-8-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183274/1913/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού 502.517,44 € με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ 566 2014ΕΠ56600015) της 1ης
Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019», χρήση 2017, Π.Ε.
Ευρυτανίας, όπως ειδικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:
Προμηθευτής /
Ανάδοχος

Τίτλος Έργου

Ειδικός Φορέας

1

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη
διευθέτηση της κοίτης του ποταμού
Αγραφιώτη στη θέση «Βαρβαριάδα» για
την προστασία υφιστάμενων τεχνικών
εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Αγράφων.

2014ΕΠ56600015

GENTEHNICA ΕΠΕ

39.828,80

2

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη
διευθέτηση της κοίτης του ποταμού
Κρικελλοπόταμου στη θέση «γέφυρα
Δομνίστας» για την προστασία του
υφιστάμενου τεχνικού της Δ.Ε.
Δομνίστας.

2014ΕΠ56600015

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

14.324,48

3

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Αγράφων.

2014ΕΠ56600015

ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.761,60

4

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Ασπροποτάμου.

2014ΕΠ56600015

ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ
Ο.Ε.

4.196,16

Α/Α

Ποσό €

23
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5

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη
διευθέτηση της κοίτης του ποταμού
Καρπενησιώτη στη θέση «Γαύρος» για
την προστασία υφιστάμενων ιδιοκτησιών
στα όρια της Δ.Ε. Ποταμιάς.

2014ΕΠ56600015

ΒΟΝΟΡΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17.856,00

6

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
Βαρβαριάδα – Άγραφα Δ.Ε. Αγράφων.

2014ΕΠ56600015

ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3.472,00

2014ΕΠ56600015

ΒΟΥΤΣΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2.638,72

8

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Αγράφων.

2014ΕΠ56600015

ΓΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2.777,60

9

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό τεχνικών στα όρια της Δ.Ε.
Προυσού.

2014ΕΠ56600015

ΓΚΡΙΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6.596,80

10

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη
διευθέτηση της κοίτης του ποταμού
Αγραφιώτη στη θέση «Κρυονέρι» για την
προστασία του υφιστάμενου τεχνικού
(γέφυρας) και του αντλιοστασίου από
φερτά υλικά της Δ.Ε. Φραγκίστας.

2014ΕΠ56600015

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18.004,80

11

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη
διευθέτηση της κοίτης του ποταμού
Αγραφιώτη στη θέση «Κρυονέρι» για την
προστασία του υφιστάμενου τεχνικού
(γέφυρας) και του αντλιοστασίου από

2014ΕΠ56600015

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12.796,80

7

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Αγράφων.

24
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φερτά υλικά της Δ.Ε. Φραγκίστας.

12

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό τεχνικών – οδικού δικτύου
στο οδικό δίκτυο Ανιάδα – Συγκρέλο –
Άγιοι Θεόδωροι.

2014ΕΠ56600015

ΖΑΡΑΒΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

18.401,60

13

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Ασπροποτάμου (Λεπιανά –
Γέφυρα Τέμπλας).

2014ΕΠ56600015

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

8.531,20

14

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Ασπροποτάμου.

2014ΕΠ56600015

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

8.531,20

15

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου Δάφνη –
Μαυρομμάτα – Νεράιδα.

2014ΕΠ56600015

ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.777,60

16

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Ασπροποτάμου.

2014ΕΠ56600015

ΚΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

10.237,44

17

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό τεχνικών – οδικού δικτύου
στα όρια της Δ.Ε. Ποταμιάς.

2014ΕΠ56600015

ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

30.553,60

18

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό τεχνικών – οδικού δικτύου
στα όρια της Δ.Ε. Προυσού.

2014ΕΠ56600015

ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5.456,00

19

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

2014ΕΠ56600015

ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6.001,60

25

ΑΔΑ: Ω8ΕΠ7ΛΗ-4ΦΞ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό τεχνικών – οδικού δικτύου
στα όρια της Δ.Ε. Δομνίστας.

20

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη
διευθέτηση της κοίτης του ποταμού
Αγραφιώτη στη θέση «Βαρβαριάδα» για
την προστασία υφιστάμενων τεχνικών
εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Αγράφων.

2014ΕΠ56600015

ΚΑΤΣΙΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14.929,60

21

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Ποταμιάς.

2014ΕΠ56600015

ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21.109,76

22

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη
διευθέτηση της κοίτης του ποταμού
Αγραφιώτη στη θέση «Βαρβαριάδα» για
την προστασία υφιστάμενων τεχνικών
εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Αγράφων.

2014ΕΠ56600015

ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6.249,60

23

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου Ροσκά –
Πάντα Βρέχει – Καστανούλα της Δ.Ε.
Δομνίστας.

2014ΕΠ56600015

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

9.424,00

24

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό τεχνικών – οδικού δικτύου
στα όρια της Δ.Ε. Φουρνάς.

2014ΕΠ56600015

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ

14.929,60

25

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Προυσού.

2014ΕΠ56600015

ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

10.931,84

26

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον

2014ΕΠ56600015

ΜΗΤΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6.745,60

26

ΑΔΑ: Ω8ΕΠ7ΛΗ-4ΦΞ
καθαρισμό τεχνικών – οδικού δικτύου
στο εθνικό δίκτυο.

27

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό τεχνικών – οδικού δικτύου
στα όρια της Δ.Ε. Φραγκίστας.

2014ΕΠ56600015

ΜΗΤΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Ποταμιάς.

2014ΕΠ56600015

ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό τεχνικών - οδικού δικτύου στα
όρια της Δ.Ε. Απεραντίων.

2014ΕΠ56600015

ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
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1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Αγράφων.

2014ΕΠ56600015

ΝΤΑΛΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

7.291,20
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1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό τεχνικών - οδικού δικτύου στα
όρια της Δ.Ε. Φουρνάς.

2014ΕΠ56600015

ΞΕΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

5.902,40
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1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του τεχνικού (γέφυρας) στον
ποταμό Γρανιτσιώτη στα όρια της Δ.Ε.
Απεραντίων.

2014ΕΠ56600015

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ
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1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Δομνίστας.

2014ΕΠ56600015

ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ

34

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

2014ΕΠ56600015

ΣΒΕΡΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17.062,40

7.539,20

19.096,00

11.308,80

5.208,00

14.929,60
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
Βραγγιανά – Πατήματα – Βαλάρι στα
όρια της Δ.Ε. Αγράφων.

35

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη
διευθέτηση της κοίτης του ποταμού
Γρανιτσιώτη για την προστασία του
υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας).

2014ΕΠ56600015

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Α.Ε.

10.912,00
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1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Καρπενησίου.

2014ΕΠ56600015

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Α.Ε.

17.062,40

37

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Κτημενίων.

2014ΕΠ56600015

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

38

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου Στένωμα –
Παυλόπουλο – Παπαδιά – Δομιανοί –
Αγία Τριάδα – και Αγία Τριάδα –
Πετράλωνα – Χόχλια από φερτά υλικά
και βλάστηση για την πρόληψη δασικών
πυρκαγιών.

2014ΕΠ56600015

ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Ασπροποτάμου.

2014ΕΠ56600015

ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

40

1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Ασπροποτάμου.

2014ΕΠ56600015

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7.440,00

11.090,56

9.810,88

19.840,00

28

ΑΔΑ: Ω8ΕΠ7ΛΗ-4ΦΞ
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1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δ.Ε. Καρπενησίου.

2014ΕΠ56600015

ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.
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1η εντολή πληρωμής του έργου
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017-2019»,
χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη
διευθέτηση της κοίτης του ποταμού
Μέγδοβα για την προστασία του
υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας).

2014ΕΠ56600015

ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

27.974,40

7.985,60

502.517,44

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1596
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση δαπάνης στους κ.κ. ΒΑΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟ και ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΕΥΘΥΜΙΟ, ύψους
5.123,68 και 595,20 ευρώ αντίστοιχα, προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 182803/475/21-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183476/1915/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη, όπως ακολούθως, η οποία αφορά σε εργασίες που αναφέρονται στην αριθμ.
59355/624/18-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας, για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας, όπου λόγω βροχοπτώσεων την 17η/07/2017 σημειώθηκαν
κατολισθήσεις στην Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑΣ- ΕΥΠΑΛΙΟΥ και Ε.Ο. ΘΕΣΗ –ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ:
1. ΒΑΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟ ύψους 5.123,68 ευρώ.
2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ύψους 595,20 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1597
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΑ- ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ- ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΤΑΡΝΑΣ»,
προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 166575/2599/18-8-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 182092/1901/18-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το 2ο πρακτικό (08-08-2017) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΑ- ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ- ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΤΑΡΝΑΣ» και κατακυρώνει τον
διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης δώδεκα τοις εκατό (12,00%) επί
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης ψήφισε λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1598
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου:
«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ»,
προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 168139/2637/18-8-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 182115/1902/18-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (09-08-2017) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ» και κατακυρώνει τον
διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα ένα και εξήντα επτά
τοις εκατό (41,67%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1599
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΡΟΥΣΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ»,
προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 167185/2614/18-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 182127/1903/18-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (08-08-2017) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΡΟΥΣΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ» και κατακυρώνει
τον διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, στην εργοληπτική
επιχείρηση “ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ”, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα εννέα τοις εκατό (59,00%)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1600
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση του 2ου πρακτικού (04-08-2017) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του
υποέργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο.
ΘΗΒΑΣ-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ: ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΛΑΜΙΑ », του έργου:
«Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας - Λιβαδειάς – Λαμίας μελέτη
και κατασκευή)», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 178245/5270/16-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
181798/1898/18-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο πρακτικό (04-08-2017) της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ,
ΤΜΗΜΑ: ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΛΑΜΙΑ », του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας - Λιβαδειάς – Λαμίας (μελέτη και κατασκευή)», που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακυρώνει τον διαγωνισμό στην εργοληπτική
επιχείρηση “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα δύο και
ενενήντα επτά τοις εκατό (62,97%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1601
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ-ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ Χ.Θ.: 8+120 έως Χ.Θ.: 11+627,05»,
προϋπολογισμού 6.400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 181437/5430/18-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.-Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 182007/1899/18-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ – ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ», ως ακολούθως:
α) στο τμήμα από χ.θ. 8+850 έως χ.θ. 11+627,05 κατά τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι
μέχρι την 31/08/2017, με αναθεώρηση, λόγω κακών καιρικών συνθηκών στην περιοχή του έργου.
β) στο τμήμα από χ.θ. 8+850 έως χ.θ. 11+627,05 κατά επιπλέον εξήντα μία (61) ημερολογιακές
ημέρες, ήτοι μέχρι την 31/10/2017, χωρίς αναθεώρηση.
γ) στο τμήμα από χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 8+850 κατά ενενήντα δύο (92) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι
μέχρι την 31/10/2017, με αναθεώρηση, λόγω της ιδιαίτερης αντιμετώπισης που χρήζουν τα
κατολισθητικά φαινόμενα στο τμήμα αυτό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1602
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 18 ΠΥΡΓΟΣ-ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 169484/4720/18-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.-Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 182170/1904/18-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου:«AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 18 ΠΥΡΓΟΣ-ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ», με αναθεώρηση, κατά σαράντα δύο (42)
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 09/10/2017.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε, αναφέροντας ότι οι λόγοι που ζητείται παράταση των
εργασιών δεν πείθουν.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1603
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση του πρακτικού (16-08-2017) εξέτασης ένστασης του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΡΑΓΑΝΑ-ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ”, προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 180476/5382/18-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
182187/1905/18-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» και
ανέπτυξε τις θέσεις της όσον αφορά την απόρριψη της υποβληθείσας ένστασης, ως απαράδεκτης, για
τυπικούς λόγους, λόγω μη καταβολής σωστού παραβόλου.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Την παραπομπή του θέματος στη Νομική Υπηρεσία για παροχή σχετικής γνωμοδότησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1604
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση του 1ου πρακτικού (02-04-2017) δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
του έργου “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2016”, προϋπολογισμού 210.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 88854/2890/02-05-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προς την Επιτροπή, το
οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 88965/857/02-05-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Ενημερώνει επίσης τα μέλη της Επιτροπής ότι το θέμα είχε συζητηθεί στην 16η συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής (θέμα 29ο), όπου είχε αποφασισθεί η αναβολή συζήτησης του θέματος
προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι απόρριψης του κ. Χρ. Λεβεντάκου από τον εν λόγω διαγωνισμό.
Κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με
τους λόγους αποκλεισμού του κ. Χρ. Λεβεντάκου, οι οποίες και παρασχέθηκαν από τον κ. Α.
Παπαναστασίου
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο πρακτικό (02-04-2017) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2016”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98, παρ. 1ε του ν. 4412/2016,
και αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία
“ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”, με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τρία τοις εκατό (53%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1605
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ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016, 2017 ΥΠΟΕΡΓΟ:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ”, προϋπολογισμού 3.540.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο
Πρόεδρος
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό
έχοντας
υπόψη
το
αριθμ.
πρωτ.
185262/3988/22-08-2017έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183385/1914/22-08-2017 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο πρακτικό (25-07-2017) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016, 2017
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», και κατακυρώνει τον διαγωνισμό
στην εργοληπτική εταιρεία
«EΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ.» που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 75%.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν εφόσον και όταν συντρέξουν συσωρευτικά τα εξής:
α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις
(στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών).
β) Ολοκλήρωση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 35 και 36 του Ν.
4129/2013)
γ) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετική
πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1606
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση του 2ου πρακτικού (21-08-2017) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του
έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΒΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ,
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 183735/3915/22-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 183897/1932/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΒΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού στην Ε/Ε «ΜΑΝΘΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ», με έκπτωση 60,00%.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, για δημόσιες συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), η προθεσμία άσκησης της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
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γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1607
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση του αριθμ. 7/2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών Π.Ε. Ευρυτανίας για το
έργο “Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών
καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, χωρικής αρμοδιότητάς της για ένα έτος, με τη χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ”, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο
Πρόεδρος
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό
έχοντας
υπόψη
το
αριθμ.
πρωτ.
183275/2111/22-08-2017έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας-Τμήμα
Προμηθειών προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183716/1928/22-08-2017 και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει το αριθμ. 7/2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Διαδικασιών
Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά το
έργο ‘’Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών
καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας
Ευρυτανίας και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου χωρικής αρμοδιότητας της για ένα έτος, με τη
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.’’
β) Αποδέχεται όλες τις παρακάτω προσφορές, ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική
προσφορά, και για τα είδη που έχουν υποβάλει οι προσφέροντες:
Α/Α
1

Προσφέρων

Ομάδα για την οποία κατατέθηκε
προσφορά

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΑΔΑ (Δ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ELVIGRO ΑΒΕΕ ΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΕΜΠ

2

ΕΤ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ (Δ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΧΗΜ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

3

ΟΜΑΔΑ (Δ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

γ) Κηρύσσει άγονο, για τις ομάδες Α (Αμόλυβδη Βενζίνη 95), Β (Πετρέλαιο Κίνησης), Γ (Πετρέλαιο
Θέρμανσης), τον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών
καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας
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Ευρυτανίας και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, χωρικής αρμοδιότητας της, για ένα έτος, με
τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
δ) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και
εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α. του Ν.
4412/2016, υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων για τις ομάδες Α (Αμόλυβδη Βενζίνη 95), Β (Πετρέλαιο Κίνησης), Γ (Πετρέλαιο Θέρμανσης).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1608
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού-εκτυπωτών, περιόδου 2017-2018, της Π.Ε.
Φωκίδας και των Γραφείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 28.064,52 ευρώ
(προ ΦΠΑ), Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 183602/1864/22-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 183916/1936/22-08-2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού-εκτυπωτών, περιόδου 2017-2018, της Π.Ε.
Φωκίδας και των Γραφείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης», που αφορά στην αποσφράγιση και
τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ.
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ, ΣΧΟΛΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΑ-ΔΩΡΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, Μεταμορφώσεως 18-33200-ΙΤΕΑ», με
συνολική τιμή 28.022,75 € χωρίς Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1609
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης “Παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης-αποτύπωση αναγκών συντήρησης και λειτουργίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης
Κωπαΐδας αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 183582/3950/22-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή,
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183806/1929/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, στην εταιρεία «Waste Water & Energy Pr.
Co. με δ.τ. (W W and E Pr. Co.) Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ενεργειακής Αναβάθμισης»,
που εδρεύει στον Πειραιά, ΤΚ 18535, επί
της
οδού Κουντουριώτου 175, με Α.Φ.Μ.
800692040/Δ.Ο.Υ. Α Πειραιά, συνολικής δαπάνης ποσού 24.180,00 € συμπεριλαμβανομένου 24%
ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 05.073.5429.01, για την - καταγραφή υφιστάμενης
κατάστασης - αποτύπωση αναγκών συντήρησης και λειτουργίας των
Αντλιοστασίων Άρδευσης
Κωπαΐδας, αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διερεύνηση δυνατότητας και τρόπων
χρηματοδότησης της δράσης με εργαλεία μόχλευσης πόρων και υποστήριξη των υπηρεσιών της
Περιφέρειας κατά την συμβατική διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας με αντικείμενο:
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α. Την αναβάθμιση ή αντικατάσταση των υπαρχόντων αντλιοστασίων άρδευσης με νέα σύγχρονη
τεχνολογίας
και
βέλτιστης
ενεργειακής
απόδοσης
εγκατάσταση
συστημάτων
τηλεελέγχου/τηλεδιαχείρησης των αντλιοστασίων,
β. Την εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σκοπό την ενεργειακή
αυτονομία των αντλιοστασίων,
γ. Την ετήσια συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων.
Ο κ. Γκικόπουλος μειοψήφησε, αναφέροντας ότι πρόκειται για πολιτικά απαράδεκτη λογική. Είναι
ζήτημα που μπορεί να λυθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία φυσικά πρέπει να
ενισχυθεί προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες και του Κωπαϊδικού πεδίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1610
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση του αριθμ. 1/31-07-2017 πρακτικού της επιτροπής εξέτασης προδικαστικής
προσφυγής του ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ ΙΩΑΝΝΗ κατά της αριθμ. 1137/26-06-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης του αριθμ. 1/23-6-2017 πρακτικού της επιτροπής του διεθνή ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και
2019-2020.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 6985/09-08-2017 έγγραφο της
Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
179542/1852/11-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων – προσφυγών του διεθνή
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας, για τρία σχολικά έτη
2017-2020, περί εξέτασης της από 14-07-2017 προδικαστικής προσφυγής του ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ ΙΩΑΝΝΗ
κατά της αριθμ. 1137/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται η εν λόγω προσφυγή ως αβάσιμη, για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό του εγκριθέντος πρακτικού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1611
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση των πρακτικών, με ημερομηνίες 01/08/2017, 02/08/2017, 03/08/2017, 08/08/2017
και 09/08/2017, της επιτροπής ενστάσεων στα πλαίσια διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου
διεθνούς διαγωνισμού για το έργο της μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 179379/3884/11-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή, το
οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 179732/1865/14-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Σωτηροπούλου Αναστασία, νομική εκπρόσωπος των εταιρειών:
α) «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ και γ) «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ζητώντας
να γίνουν δεκτοί όλοι οι λόγοι των προδικαστικών προσφυγών τους.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Να παραπεμφθεί το θέμα στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για παροχή
σχετικής γνωμοδότησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1612
ΘΕΜΑ 36o: α) Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του
έργου “Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών
ετών 2017-2018 και 2018-2019” για τα άγονα τμήματα της αριθμ. 112728/1168/26-05-2017 διακήρυξης,
β) Έγκριση όρων διακήρυξης και γ) Έγκριση σύντμησης της προθεσμίας διενέργειας του ανοιχτού
διαγωνισμού σε δέκα πέντε (15) ημέρες λόγω του κατεπείγοντος δεδομένης της έναρξης του σχολικού
έτους στις 11/09/2017 (παρ. 3, άρθρο 27 του ν.4412/2016).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 183863/2120/22-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή,
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183963/1941/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει τη διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου:
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών
2017-2018 και 2018-2019» για τα άγονα τμήματα της αριθμ. 112728/1168/26-5-2017 Διακήρυξης, με
κριτήριο επιλογής τη Χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 588.152,48 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% και 14% των δικαιωμάτων προαίρεσης.
β) Εγκρίνει τους όρους του διαγωνισμού όπως αναφέρεται στο σχέδιο της προκήρυξης.
γ) Εγκρίνει τη σύντμηση της προθεσμίας διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού σε δέκα πέντε (15)
ημέρες από τριάντα (30) ημέρες όπως ορίζει η παρ. 3, του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 λόγω του
κατεπείγοντος δεδομένης της έναρξης του σχολικού έτους 11 Σεπτεμβρίου 2017 και την άμεσης ανάγκης
για την έγκαιρη μεταφορά μαθητών κατά την έναρξη των μαθημάτων.
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 1613
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 37o: Διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου
του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη:
1) Τις αριθμ. 1277/10-07-2017, 1390/24-7-2017 και 1501/07-08-2017 προηγούμενες αποφάσεις
της Οικονομικής Επιτροπής περί εκμίσθωσης του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.
2) Την αριθμ. πρωτ. 170524/4010/01-08-2017 διακήρυξη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού
για την εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.
3) Το γεγονός ότι μέχρι την ορισθείσα ημέρα και ώρα, σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη,
κατατέθηκε ένας μόνο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής.
Παρουσία της προϊσταμένης καθώς και υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην διεξαγωγή της
δημοπρασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη.

37

ΑΔΑ: Ω8ΕΠ7ΛΗ-4ΦΞ
Έκανε δεκτή τη συμμετοχή της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΟΚΟΥ Ο.Ε
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ”, αφού ελέγχθησαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής
της και κρίθηκε ότι πληρούνται οι όροι της σχετικής διακήρυξης, για την εκμίσθωση του κυλικείου.
Με τιμή εκκίνησης επτακόσια (700,00) ευρώ, έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας, η οποία
ανήλθε στα επτακόσια ένα (701,00) ευρώ, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου της
Π.Ε. Εύβοιας στην εταιρεία με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΟΚΟΥ Ο.Ε
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ”, με τιμή μισθώματος επτακόσια ένα (701,00) ευρώ
μηνιαίως, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σχετική διακήρυξης.
β) Το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προς
ολοκλήρωση της εν λόγω δημοπρασίας.
γ) Εξουσιοδοτείται ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1614
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών (προμήθεια θερινών
ενδυμάτων και υποδημάτων) Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 180243/2058/16-08-2017/
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή,
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 180379/1890/16-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν κατόπιν
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» και αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια, όπως ειδικότερα στον
πίνακα που ακολουθεί:
A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

1

προμήθεια θερινών
ειδών-υποδημάτων
14 υπαλλήλων του
τμήματος
Συγκοινωνιακών
έργων της Δ.Τ.Ε. της
ΠΕ Ευρυτανίας.

ΛΑΘΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΘ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ
ΤΗ 2 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ :
22377-70015:
Α.Φ.Μ:110971374
ΔΟΥ:
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
25/10-7-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 1278
ΑΔΑ
ΩΣΦΟ7ΛΗ-ΠΨ9

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
1423

Απόφαση Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
1632/13-07-2017
Α/Α 2539

Ποσό
( ΜΕ ΦΠΑ)

2.075,80 ΕΥΡΩ

ΑΔΑ ΩΤΒΦ7ΛΗ-ΩΙΘ
17REQ001694347
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2

προμήθεια θερινών
ενδυμάτων 14
υπαλλήλων του
τμήματος
Συγκοινωνιακών
έργων της Δ.Τ.Ε. της
ΠΕ Ευρυτανίας .

ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΑΘ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
‘’SPORTS TIME’’
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 25
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ : 2237024442
ΑΦΜ: 110955036
ΔΟΥ:
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
25/10-7-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 1278
ΑΔΑ
ΩΣΦΟ7ΛΗ-ΠΨ9

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
1421

Αρ. Δέσμευσης
1630/13-07-2017
Α/Α 2540

5.346,01 ΕΥΡΩ

ΑΔΑΩ7Τ7Ο7ΛΗ-ΣΦΠ
17REQ001694564

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1615
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 183941/2121/22-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή,
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.184050/1949/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της
δαπάνης
στον
προμηθευτή, ο οποίος αναδείχθηκε
υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του
Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016), όπως ειδικότερα στον πίνακα
του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (1) του παρόντος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1616
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών (συντήρηση και
επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος, προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού) Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 181266/4294/17-08-2017/
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή, το
οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. οικ. 181337/1896/17-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών στον προμηθευτή, ο οποίος αναδείχθηκε
υποψήφιος ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»,
και αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016), όπως ειδικότερα στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (2) του παρόντος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1617
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Π.Ε.
Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 183231/4363/22-08-2017/
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.183548/1916/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και δέσμευση σχετικής πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και
για παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2017, όπως
ειδικότερα:

Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

προμήθεια δέκα (10)
τεμαχίων
συστημάτων GPS
για τις ανάγκες των
οχημάτων μηχανημάτων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της
Π.Ε.Εύβοιας

ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

720,01

5.000,00

0,00

4.279,99

720,01

5.000,00

0,00

4.279,99

Προμήθεια κάθε
είδους μηχανικού
λοιπού
εξοπλισμού
02.02.073.1729.01

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1618
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων. Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 183234/4364/22-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183554/1917/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (375,00 €),
για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων από μη χρήση παραβόλων, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΣΟ

1

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

195,00

2

ΡΟΥΜΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

30,00

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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3

ΚΑΚΑΒΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4

ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ

ΓΙΑΣΕΜΩ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

135,00

ΕΘΝΙΚΗ

15,00

ΣΥΝΟΛΟ

375,00

Όλες οι ανωτέρω επιστροφές ποσών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΠΕ
Ευβοίας οικονομικού έτους 2017, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1619
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 143238/4365/22-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183570/1918/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 1.483,04 με Φ.Π.Α. 24%, για την πληρωμή του
υποέργου : “Eργασίες διαμόρφωσης γραφείων με χώρισμα γυψοσανίδας”, το οποίο είναι ενταγμένο στο
έργο : “Επισκευές Συντήρηση –Μικρές παρεμβάσεις σε ακίνητα χρήσης ή ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας”,
προϋπολογισμού 110.000,00 €, στο πρόγραμμα των Ιδίων Πόρων (Ε.Φ. 02071) ΚΑΕ 9729.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1620
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης ύψους 107.189,17 ευρώ για την εκτέλεση της σύμβασης της
μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ»,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 180436/5379/16-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Μελετών & Ωρίμανσης
Έργων προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 180994/1893/17-08-2017, και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής
ποσού 329.071,40 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (443.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης
του Φ.Π.Α και της αναθεώρησης) και συμβατικής δαπάνης 78.981,00 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι συνολική
συμβατική δαπάνη 107.189,17 με ΦΠΑ και αναθεώρηση.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε, αναφέροντας ότι θα ήθελε να αποσαφηνιστεί πλήρως το τι
ακριβώς θέλουμε να κάνουμε στην Βίστριζα. Ποιες είναι οι ανάγκες και τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ζητά να
έρθει ολοκληρωμένη έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην Οικονομική Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1621
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ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης ύψους 35.486,97 ευρώ για την εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης:
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ» Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 180431/5378/16-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Μελετών & Ωρίμανσης
Έργων προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 181020/1894/17-08-2017, και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη για την εκτέλεση της Σύμβασης της μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής ποσού 128.938,02 € χωρίς
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (160.000€ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α και της
αναθεώρησης) και συμβατικής δαπάνης 28.367,00 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολική συμβατική δαπάνη
35.486,97 με ΦΠΑ και αναθεώρηση.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε, αναφέροντας ότι θα ήθελε να αποσαφηνιστεί πλήρως το τι
ακριβώς θέλουμε να κάνουμε στην Βίστριζα. Ποιες είναι οι ανάγκες και τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ζητά να
έρθει ολοκληρωμένη έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην Οικονομική Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1622
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 183642/7256/22-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή,
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183661/1923/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν
υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση υποβολής προσφοράς,
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
& Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού ελέγχθηκε ότι
πληρούνται τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως
ειδικότερα στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (3) του παρόντος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1623
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (φορέας 071-Δημοσίων Επενδύσεων). Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 179936/7082/22-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183893/1931/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις δαπάνες και διάθεση πίστωσης, έτους 2017 της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012, όπως ειδικότερα:
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A/A

Τίτλος έργου

Ειδικός φορέας/
ΚΑΕ

Προμηθευτής

Ποσό

1

Εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από
εκτελεσθείσες εργασίες, ληξιπρόθεσμες οφειλές,
δικαστικές αποφάσεις ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ
(αφορά δαπάνη για συμβιβαστική επίλυση της
διαφοράς επί της αριθμ. 65/2017 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας)
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ

01.071.9779

Γεώργιος Πάττας

28.017,56

2

Διερεύνηση δυνατοτήτων εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών σταθμών στους ΤΟΕΒ Π.Ε.
Φθιώτιδας με σκοπό την μείωση του ενεργειακού
κόστους άρδευσης
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
Πρωτογενές: 17REQ001820570

01.071.9779

Υπό Δημοπράτηση

24.800,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1624
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2017 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών. Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 181146/7161/22-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183918/1937/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει την δαπάνη και σχετική δέσμευση πίστωσης, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών για την ΠΣΕ, κατά το οικονομικό έτος 2016, όπως ειδικότερα:

Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αποζημίωση
Ιατρών μελών &
γραμματέα
Έκτακτης
Δευτεροβάθμιας
Ιατρικής
Επιτροπής
τμήματος
Μεταφορών
Αταλάντης (έτος
2016)

ΣΥΝΟΛΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

02.01.073.0515.02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποζημίωση
μελών
συλλογικών
οργάνων

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

421,97

421,97

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

50.000,00

35.000,00

15.000,00

50.000,00

35.000,00

15.000,00

β) Εγκρίνει την δαπάνη και δέσμευση σχετικής πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών για την ΠΣΕ, κατά το οικονομικό έτος 2017, όπως ειδικότερα:
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Α/Α

1

2

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δαπάνη για την
πληρωμή μισθωμάτων
κτιρίων της Π. Στ. Ε.

Διορισμός
πληρεξούσιου
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
(η αριθμ. 205/2016
απόφαση Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά για
μεταρρύθμιση του
αριθμ. 10/25-5-1987
Πρακτικό Επιτροπής
Αναδασμού
αγροκτήματος
Ζηλευτού Ν. Φθιώτιδας)
Διορισμός δικαστικού
επιμελητή για την
διενέργεια επιδόσεων
(αίτηση Π.Σ.Ε.
καθορισμού
προσωρινής μονάδας
αποζημίωσης
απαλλοτρίωσης
«Κατασκευή κόμβου
Ξηριώτισσας»)
Έγγραφο 175241/1399
Νομικής Υπ. Π.Σ.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.01.073.0813.01

Μισθώματα
κτιρίων

250.000,00

500.000,00

250.000,00

0,00

02.01.073.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

396,80

210.000,00

105.960,61

104.039,39

02.01.073.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

303,80

210.000,00

106.357,41

103.642,59

250.700,60

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1625
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών. Π.Ε. Φωκίδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 183093/1854/21-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183573/1919/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017, όπως ειδικότερα:
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Α/Α

1

2

3

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

02.04.073.0824.01

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

595,23

Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας

54,34

Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας

72,40

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών
OTE

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμού
COSMOTE του
Αντιπεριφερειάρχη της
ΠΕ Φωκίδας σύμφωνα με
τις
αριθμ.οικ.136342/2286/0
02.04.073.0826.01
2.09.2016 και
οικ.9452/187/18.01.2017
Αποφάσεις του
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας 15.03.2017 έως
14.04.2017
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμού
COSMOTE του
Υπαλλήλου του
Τμήματος πολιτικής
Προστασίας της ΠΕ
02.04.073.0826.01
Φωκίδας σύμφωνα με την
οικ.9454/189/18.01.2017
απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας 08.04.2017 έως
07.05.2017
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

721.97

β) Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την δέσμευση σχετικής πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2017 από τον ειδικό Φορέα 073, όπως ειδικότερα:

Α/Α

1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια μελανιών
για τους εκτυπωτές τα
Φωτοτυπικά και τα
FAX των υπηρεσιών
της Π.Ε Φωκίδας της
Α/θμια την Β/θμια
Εκπαίδευση και το
ΚΕΔΔΥ.

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

02.04.073.1111.01

Προμήθεια
χαρτιού,
γραφικών
ειδών και
λοιπών
συναφών
υλικών

6.000,00

48.657,76

35.282,20

7.375,56
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Α/Α

2.

3.

4.

5.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Για την πληρωμή
προμήθειας ειδών
καθαριότητας για τις
ανάγκες του
Διοικητηρίου της Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.1231.01

Προμήθεια
ειδών
καθαριότητας

300,00

3.190,00

1.403,40

1.486,60

02.04.073.1511.01

Προμήθεια
καυσίμων και
λιπαντικών

18.653,03

100.000,00

62.000,00

19.346,97

02.04.073.1512.01

Προμήθεια
καύσιμων
θέρμανσης
και δαπανώ ς
κοινοχρήστων

3.947,39

35.000,00

12.400,00

18.652,61

02.04.073.3199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

145,00

1.000,00

452,66

402,34

29.045,42

187.847,76

111.538,26

47.264,08

Έγκριση
συμπληρωματικού
ποσού για την
πληρωμή δαπάνης
υπολοίπου σύμβασης
έως την λήξη της για
την προμήθεια
καυσίμων κίνησης
των οχημάτων της Π/Ε
Φωκίδας (ΠΕΡΛΙΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)
Έγκριση
συμπληρωματικού
ποσού για την
πληρωμή δαπάνης
υπολοίπου σύμβασης
έως την λήξη της , για
την προμήθεια
καυσίμων θέρμανσης
για τις ανάγκες της Π/Ε
Φωκίδας (ΠΕΡΛΙΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
πληρωμή δαπάνης για
επιστροφή
αχρεωστήτως
εισπραχθέντος ποσού
κατά την μεταβίβαση
του αριθμ.
Κυκλοφορίας ΙΤΟ
8750 Οχήματος
σύμφωνα με το αριθμ.
177822/2497/10.08.20
17 έγγραφο της
Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της
Π.Ε Φωκίδας.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1626
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών. Π.Ε. Φωκίδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 183598/1863/22-08-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή, το
οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183923/1938/22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν
υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση υποβολής προσφοράς,
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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 ελέγχθηκε ότι
πληρούνται τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1&2 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 147), όπως ειδικότερα στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (4) του παρόντος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1627
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση της σχετικής πίστωσης (συνδιοργάνωση διήμερων
εκδηλώσεων για την δημόσια εορτή-επέτειο “Ναυμαχία της Αγκάλης”) Π.Ε. Φωκίδας
Ο
Πρόεδρος
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό
έχοντας
υπόψη
το
αριθμ.
πρωτ.
170213/1697/22-08-2017.έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 183889/1930./22-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνης ύψους 8.000 ευρώ και τη δέσμευση σχετικής πίστωσης, η οποία θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (Φ. 073 ΚΑΕ 0844) και αναλύεται ως
ακολούθως:
α) 4.800 ευρώ για φιλοξενία της μπάντας του πολεμικού ναυτικού
β) 2.735 ευρώ για ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων
γ) 465 ευρώ για εκτύπωση αφισών των εκδηλώσεων.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε, αναφέροντας ότι 4.800 ευρώ για την φιλοξενία της
μπάντας του πολεμικού ναυτικού είναι πολλά, συμφωνεί μόνο για το 50% της δαπάνης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1628
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Φακίτσας
Χάρης Σανιδάς
Δημήτριος Αργυρίου
Κων/νος Βαρδακώστας
Δημήτριος Τιμπλαλέξης
Γεώργιος Γκικόπουλος
Παναγιώτης Ευαγγελίου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννα Μπερτσιμά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1)

Δαπάνη

ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
--ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –ΣΤΗΝ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ www.evrytanika.gr,
ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΝΕΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ
ΦΟΙΤΗΣΗ , ΣΤΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ:
MEDITERRANEAN
COLLEGE, IEK ΑΛΦΑ, ,
ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ (Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης 2 ) και
MEDITERRANEAN
PROFESSIONAL
STUDIES (Κέντρο Δια
Βίου Μάθησης 2),
ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΎΝ
ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
( Επίδοση στο Λύκειο ),
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2017 – 2018.
-----------CPV 79970000-4
( YΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Προμηθευτής

Ευρυτανικά Ν Ε Α
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ Α.ΤΣΩΝΗΣ
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 7
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ. 2237080901
FAX
2237023444

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

ΑΔΑ: 6ΒΟ37ΛΗ-ΥΕ0
AΡΙΘ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29
ΗΜ/ΝΙΑ
07-08-/2017
ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ. 1463

Ε.Φ.
Κ.Α.
Ε.

073
0841

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
---ΚΟΣΤΟΣ
ΜΙΑΣ
ΔΗΜ/ΣΗΣ
( ΜΕ 24%
ΦΠΑ )

ΑΔΑ :
Ω3Γ37ΛΗ-ΖΑΡ
ΑΔΑΜ :
17REQ00177347
5 2017 07 28
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤ.
181161/2070/
09-08-2017
Α/Α

:

2676
372,00
ευρώ

Email :
info@evrytanika.gr
ΑΦΜ
041910663

Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)

A/A
1.

2.

Αρ.Πρωτ. Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης

Δαπάνη

Προμηθευτής

Συντήρηση
και επισκευή
φωτοτυπικού
μηχανήματος
για
τις
ανάγκες της
Δ/νσης
Ανάπτυξης
της
Π.Ε.Εύβοιας
Προμήθεια
για
φωτοτυπικό
χαρτί Α4 για
τις ανάγκες
της
Π.Ε.Εύβοιας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΜΗΧΑΝΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Βαρατάση 4 – ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.34100
ΑΦΜ:066129547 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(Υπ’
αριθμ.πρωτ.149112/3480/06-07-2017
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ)

Αρ.πρωτ.
153098/3588/11-07-2017

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΜΗΧΑΝΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Βαρατάση 4 – ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.34100
ΑΦΜ:066129547 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(Υπ’
αριθμ.πρωτ.152383/3567/10-07-2017ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Αρ.πρωτ.
153098/3588/11-07-2017

Απόφαση
Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ποσό
συμπεριλαμβανόμενου
ΦΠΑ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

1328/17-07-2017
Πρακτικό 26ο
Θέμα 25ο α.α.:1
(ΑΔΑ:ΨΠΞΦ7ΛΗ-24Σ)

Ε.Φ.:02073
ΚΑΕ: 0869

Αρ.
Δέσμευσης:
3807
ΑΔΑ:Ω2ΓΨ7ΛΗ-Λ0Α

37,20 €

1328/17-07-2017
Πρακτικό 26ο
Θέμα 25ο α.α.:8
(ΑΔΑ:ΨΠΞΦ7ΛΗ-24Σ

Ε.Φ.:02073
ΚΑΕ: 1111

Αρ.
Δέσμευσης:
3806
ΑΔΑ:ΩΜΗ87ΛΗ-73Σ

570,40 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3)
Α/Α

1

Δαπάνη
1. Προβολή και την καταχώρηση
άρθρων στο ηλεκτρονικό site
«lamiafm1.gr», για την
ενημέρωση και την προώθηση
των δράσεωντου προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«INTERREG EUROPE», με τίτλο
«Regional CreativeIndustries
Alliance - Συμμαχία Περιφερειακών
Δημιουργικών Κλάδων – Από τις
Ευρωπαϊκές οδηγίες στις βέλτιστες
πολιτικές Περιφερειών στον τομέα
της Πολιτιστικής και Δημιουργικής
Βιομηχανίας με στόχο την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας» και
ακρωνύμιο «RCIA».

Προμηθευτής

SPOT O.E.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ
ΑΦΜ: 082139830 ΔΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ρ. Αγγελή
32
(Ραδιοφωνικός Σταθμός)

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης:
2549/14-7-2017
ΑΔΑ:ΩΙ7Π7ΛΗ-7ΨΒ
ΑΔΑΜ:
17REQ001698262
1290/10-7-2017
ΑΔΑ: ΩΣΦ07ΛΗ-ΠΨ9

Ε.Φ.: 071

Ποσό (€)

248,00€

ΚΑΕ:9459
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2. Προβολή και την καταχώρηση
άρθρων στο ηλεκτρονικό site
«lamiafm1.gr», για την
ενημέρωση και την προώθηση
των δράσεων του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«INTERREG MED», με τίτλο
«Innovative cultural andcreative
clusters in the MED area Καινοτόμες πολιτιστικές και
δημιουργικές βιομηχανικές
συστάδες στην περιοχή MED» και
ακρωνύμιο «CHIMERA».

2

ΠαροχήΥπηρεσιώνΕκπαίδευσηςΥπ
αλλήλων της
Π.Σ.Ε. για 4 ημέρες
(έδρα Λαμία και
Χαλκίδα) με
θέμα«Έλεγχος –εκκαθάριση

248,00€
Αρ.
Δέσμευσης:2551/14-7-2
017
ΑΔΑ:ΩΛΞΖ7ΛΗ-Ο8Χ
ΑΔΑΜ:
17REQ001698411

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΥΔΗΣ
ΑΦΜ:136397386 ΔΟΥ:
Ζακύνθου
Ταχ. Δ/νση: Φλόκα
Γαϊτανιού Ζάκυνθος
(Επεξεργασία

1291/10-7-2017
ΑΔΑ: ΩΣΦ07ΛΗ-ΠΨ9

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0899

Αρ.
Δέσμευσης:2533/13-7-2
017
ΑΔΑ:62ΟΑ7ΛΗ-ΜΦ0

1.000,00€
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3

4

5

δαπανών,
λόγω μεταφοράςαρμοδιοτήτων
απότις ΥΔΕ
Υλικά επιδιόρθωσης και
τοποθέτηση ντουλάπας στην Δ/νση
Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Προμήθεια ειδών για την επισκευή
χλοοκοπτικού συντήρηση του
γκαζόν Κεντρικού κτιρίου
Λ.Καλυβίων 2

1. Προμήθειαανταλλακτικών για
την επισκευή (2) δύο σχεδιογράφών
- plotters (hp designjet 5500ps)

δεδομένων - παροχή
σεμιναρίων)
ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ Ν.
ΑΦΜ: 039107642 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Ροδίτσα
Λαμίας
(Ξυλουργικές εργασίες)

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΦΜ: 136878968 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 13
& Ιουστινιανού
(Γεωργικά Εφόδια Μηχ/τα)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ
Δ.Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΜ: 099891573 ΔΟΥ:
Λαμίας

8/3-1-2017
ΑΔΑ:Ω2ΡΖ7ΛΗ-ΑΞΒ

8/3-1-2017
ΑΔΑ:Ω2ΡΖ7ΛΗ-ΑΞΒ

823/15-5-2017
ΑΔΑ:Ψ9ΕΞΛΗ-ΠΒ7
1029/6-6-2017

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1699

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1699

ΕΦ:073
ΚΑΕ: 1329

Αρ. Δέσμευσης:
64/11-1-2017
ΑΔΑ:ΩΥΥΤ7ΛΗ-ΛΑΞ
ΑΔΑΜ:17REQ0059549
66

Αρ. Δέσμευσης:
64/11-1-2017
ΑΔΑ:ΩΥΥΤ7ΛΗ-ΛΑΞ
ΑΔΑΜ:17REQ0059549
66

Αρ. Δέσμευσης:
2029/22-5-2017
ΑΔΑ: ΩΠ6Χ7ΛΗ-ΘΨΜ
ΑΔΑΜ:

240,00€

400,83€

5.567,60€
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Ταχ. Δ/νση:
Παπαποστόλου 61Λαμία
2. Παροχή υπηρεσίας επισκευής (2)
δύο σχεδιογράφών - plotters (hp
designjet 5500ps)

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ

1029/6-6-2017
ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ

Ε.Φ.:083
ΚΑΕ: 0869

17REQ001808309
Αρ. Δέσμευσης:
2243/12-6-2017
ΑΔΑ: ΩΡΧΖ7ΛΗ-8ΣΒ
ΑΔΑΜ:
17REQ001808309
Αρ. Δέσμευσης:
2241/12-6-2017
ΑΔΑ: 6ΡΟΧ7ΛΗ-7ΣΣ
ΑΔΑΜ:
17REQ001808309

310,00€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)
A/A

Δαπάνη

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
(ΜΠΑΤΑΡΙΑ,
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ,
ΠΑΡΑΦΛΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ
7934 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ
ΦΩΚΙΔΑΣ

2

3

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΗΥ 7934 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

Προμηθευτής
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Λ.
ΣΑΛΩΝΩΝ 33 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265023042
ΑΦΜ: 109155982
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Λ.
ΣΑΛΩΝΩΝ 33 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265023042
ΑΦΜ: 109155982
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Δ.ΔΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.-ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 20
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265028129
ΑΦΜ:999917212
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
27/24-07-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 1395
ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
27/24-07-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 1395
ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
27/24-07-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 1395
ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1321

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1311

Απόφαση Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
2629/26-07-2017
Α/Α 2694

Ποσό
( ΜΕ ΦΠΑ)

185,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: ΩΔ667ΛΗ-3Β8
Αρ. Δέσμευσης
2625/26-07-2017
Α/Α 2690

40,00

ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: ΩΥΑ17ΛΗ-8Χ7
Αρ. Δέσμευσης
2628/26-07-2017
Α/Α 2693

335,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: ΩΛ3Ω7ΛΗ-ΚΣ6
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4

5

6

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3)
ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
BITDEFENDER SERVER
EDITION ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 2
DOMAIN CONTROLLER ΚΑΙ
ΕΝΟΣ FILE SERVER ΔΙΣΚΩΝ
ΑΠΟ REFILL4U
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ(5 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΟΡΟΦΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ(ΔΥΟ ΜΠΡΙΖΕΣ
DATA VOICE ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ- ΓΙΑΓΤΖΗ
16 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265023670
ΑΦΜ: 069940106
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Δ.ΔΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.-ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 20
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265028129
ΑΦΜ:999917212
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Δ.ΔΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.-ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 20
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265028129
ΑΦΜ:999917212
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
27/24-07-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 1395
ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
15/ 2-5-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 715
ΑΔΑ: 6ΛΒΨ7ΛΗ-9ΡΧ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1723

Αρ. Δέσμευσης
2630/26-07-2017
Α/Α 2695

96,00

ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: ΩΙΖ37ΛΗ-Μ5Β

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ1311

Αρ. Δέσμευσης
1908/4-5-2017
Α/Α 1938

27,,90
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: ΩΛΓΩ7ΛΗ-Φ6Υ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
10/21-3-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 474
ΑΔΑ: 7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1311

Αρ. Δέσμευσης
1512/23-3-2017
Α/Α 1578

45,00

ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 7ΣΟΚ7ΛΗ-ΙΥΑ
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7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ

΄΄ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.&ΣΙΑ ΕΤΕ΄΄
ΔΙΑΚΟΥ 35 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265072301
ΑΦΜ:093844929
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
18/22-5-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 882
ΑΔΑ: Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1723

Αρ. Δέσμευσης
2052/24-5-2017
Α/Α 2072

706,80
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: ΩΚΜΔ7ΛΗ-242
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5)

ΑΑ/

1

2

3

Δαπάνη

Συνδιοργάνωση στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΑΡΓΩ»
Ευεξία-Δημιουργία-Τουρισμός-Αθλητισμός,
που θα πραγματοποιηθεί στις 11-17
Σεπτεμβρίου 2017, στα Λουτρά Υπάτης.

Συνδιοργάνωση στις εκδηλώσεις
Μικρασιατικής Μνήμης «ΙΩΝΙΚΑ 2017», που
θα πραγματοποιηθούν στην Νέα Μαγνησία
στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου

Προμηθευτής
1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΑΦΜ: 071819842 ΔΟΥ: Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Κομποτάδες
(ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων)
2. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ: 122859064 ΔΟΥ: Λαμίας
(Ηχητική Εγκατάσταση)
1. ΠΑΠpress – Γραφικές Τέχνες
Α.Φ.Μ.: 117687581 ΔΟΥ: Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Υψηλάντου 55 Λαμία
(εκτυπώσεις)
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
Α.Φ.Μ.: 071819842 Δ.Ο.Υ Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Κομποτάδες Λαμίας
(ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων)
1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MELODY SPIRIT
ΑΦΜ: 998883845 ΔΟΥ Ψυχικού
Ταχ.Δ/νση: Δημητρίου Σούτσου 30
(αμοιβές καλλιτεχνών)

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

1542/21-8-2017
ΑΔΑ:
ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0844

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης:
2720/25-8-2017
ΑΔΑ: 7Ι877ΛΗ-042
ΑΔΑΜ:
17REQ001859498

Ποσό (€)

1.000,00€

4.000,00€

500,00€
1543/21-8-2017
ΑΔΑ:
ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0844

Αρ. Δέσμευσης:
2719/25-8-2017
ΑΔΑ: 6Ε5Ψ7ΛΗ-ΩΚ8
ΑΔΑΜ:
17REQ001859575
800,00€
2.545,00€
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2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ: 141519340 ΔΟΥ: Ψυχικού
Ταχ.Δ/νση: Τιμ. Βάσσου 10 Αθήνα
(παραγωγή βίντεο, μακετών αφίσας,
προγράμματος)

3

Συνδιοργάνωση σε εκδήλωση αφιερωμένη στη
«ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ», η οποία θα
πραγματοποιηθεί στη Λαμία στις 8
Σεπτεμβρίου 2017

3. ΠΑΠpress – Γραφικές Τέχνες
Α.Φ.Μ.: 117687581 ΔΟΥ: Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Υψηλάντου 55 Λαμία
(εκτυπώσεις)
4. ASTRON HOTEL
ΑΦΟΙ Β. ΘΩΜΑ Ε.Ε.
ΑΦΜ:998608221 ΔΟΥ: Καρδίτσας
Ταχ. Δ/νση: Αγράφων 4 Παλαμάς
(διαμονή συντελεστών)
5. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ: 122859064 ΔΟΥ: Λαμίας
(Ηχητική Εγκατάσταση)
6. ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 149813744 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πάρκου 13
(προβολή εκδήλωσης)
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΦΜ: 039294676 ΔΟΥ Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Λασκαράτου 7
(προβολή εκδήλωσης)
8. ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ: 123126862 ΔΟΥ Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Αμφικτυόνων και

930,00€

930,00€
1546/21-8-2017
ΑΔΑ:
ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0844

Αρ. Δέσμευσης:
2716/25-8-2017
ΑΔΑ:ΨΙΠΡ7ΛΗ-Υ43
ΑΔΑΜ:17REQ001859438

2.108,00€

700,00€

250,00€

200,00€

200,00€
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Παπαρηγοπούλου
(προβολή εκδήλωσης)
9. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΜ: 082140080 ΔΟΥ: Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πάρκου 13
(προβολή εκδήλωσης)

500,00€

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

300,00€

11. SPOT OE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΑΦΜ: 063299740 ΔΟΥ Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Αντιγόνης 7
(προβολή εκδήλωσης)
12. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΦΜ: 094182000 ΔΟΥ Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 3
(προβολή εκδήλωσης)
13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ (arotro)
ΑΦΜ: 029430370 ΔΟΥ Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Κεντρικό: ΑΦΩΝ
ΠΑΠΠΑ 17, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ
Υποκ/μα: Πλ. Λαού 6 – Λαμία
(προβολή εκδήλωσης)

΅
500,00€

375,00€

250,00€
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14. STAR A.E.
ΑΦΜ: 094228018 ΔΟΥ Λαμίας
Ταχ./Δ/νση: 4ο ΧΛΜ νεο Λαμίας Αθηνών
(προβολή εκδήλωσης)
15. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
Α.Ε.
ΑΦΜ: 0942757277 ΔΟΥ Λαμίας
(προβολή εκδήλωσης)
16. ΚΑΡΑΛΗΣ-ΑΞΕΛΗΣ-ΚΑΡΑΛ
Η ΟΕ
ΑΦΜ: 998438160 ΔΟΥ Λαμίας
Ταχ.Δ/νση: Πατρόκλου 2
(προβολή εκδήλωσης)

500,00€

375,00€

600,00€
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