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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 22ας Ιανουαρίου 2018
Αριθμός Πρακτικού 4

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 22 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε
σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-3-
2017 (ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/21-3-2017 απόφασή
της (ΑΔΑ:7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1) και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 12795/173/17-01-2018 πρόσκλησης
του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 3/15-01-2018 της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α2516/2017 απόφασης του B’
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης προς διορισμό προσωρινής
διοίκησης και λύσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακίνητης Περιουσίας
Νομαρχίας Ευβοίας – Ανώνυμη Εταιρεία με το δ.τ. Ε.Α.Π.Ν.Ε. Α.Ε», με έδρα τη Χαλκίδα
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 8561/39/11.01.2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας.
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ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FANCO A.E.»].

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής καταβολής αμοιβής εργολάβου από
σύμβαση έργου του Φωτίου Ζορμπά, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Γεώργιου Ψυχίδη, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων της Ασπασίας
Σαμαρά και λοιπών (συν.4), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αλέξανδρου Φουρλιά,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (σχετικά με την προσφυγή του
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»).

ΘΕΜΑ 12o: Διόρθωση - συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 2536/28-12-2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί διόρθωσης ονόματος πληρεξουσίου
δικηγόρου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 13o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 52/8-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ. 288451/1002/27-12-2017
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις - παγετός 21/12/2017 στο Δήμο Λοκρών).

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9671/22/12-01-2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (επιφυλακή εκχιονιστικών μηχανημάτων από 12/01/2018).

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10187/26/15-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από 12/01/2018).

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 11511/30/16-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από 16/01/2018).

ΘΕΜΑ 17o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 18/3-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ. 280596/948/20-12-2017
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις από 18/12/2017).

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7531/14/12-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 10/01/2018).
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9184/18/12-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της υπ’αριθμ. 244/10072/15-01-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού από 13-01-2018.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση της υπ’αριθμ. 253/11343/16-01-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό του Κηφισού ποταμού,
περιοχής του Δήμου Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας, από 16-01-2018.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση της υπ’αριθμ. 10383/20/15-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(χιονόπτωση την 12/01/2018).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “Ανέγερση 1ου Δημοτικού Σχολείου
Ερέτριας”, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
"Τεχνικά - Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Διπόταμα - Χελιδόνα από Χ.Θ.+4.700 έως +5.700",
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 280.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
διαγωνισμού του έργου: “Παρεμβάσεις για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο
δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα - Προσκυνάς”, προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διατήρηση δασών &
δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον εθνικό δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της
Στερεάς Ελλάδας [ΔΡΑΣΗ C1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΛΙΜΝΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ
& ΛΕΙΒΑΔΙΕΣ, ΓΡΕΒΕΝΟ ΟΙΤΗΣ - LIFE 011 NAT/GR/1014]», προϋπολογισμού 46.000,00 € με
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του υποέργου: “Αποκατάσταση ζημιών
ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ’ αριθμ. 27 Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑ -
ΓΡΑΒΙΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – Γ’ ΦΑΣΗ” του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για
τα έτη 2015-2017”, προϋπολογισμού 290.000,00€.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του υποέργου: “Συντήρηση αποκατάσταση
τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Γρανιτσορέμματος από φερτά υλικά” του έργου:
“Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών
από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 17”, προϋπολογισμού 300.000,00€.

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του υποέργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικού
οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην επαρχιακή οδό Νο 12 Αμυγδαλιά Μακρινή”
του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015, 2016 & 2017”,
προϋπολογισμού 160.000,00€.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2



4

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την: “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης
2017”, Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια και μεταφορά άλατος για
εργασίες αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, για το έτος
2017”, προϋπολογισμού 168.218,40 € με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 34o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 62/8-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
διαγωνιστικής διαδικασίας της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά
έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.

ΘΕΜΑ 35o: Ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών κατόπιν διαπραγμάτευσης, στα
πλαίσια εφαρμογής του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 36o: Λήψη απόφασης περί παραπομπής θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση αιτήματος του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ για εξωδικαστική
επίλυση διαφοράς της αριθμ. 143/9525/31-10-2000 αγωγής του εναντίον της πρώην
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας για καταβολή αμοιβής δαπανών μεταφοράς μαθητών,
κατόπιν προφορικών συμβάσεων που είχαν συναφθεί για τα σχολικά έτη 1996-1997, 1997-1998,
1998-1999, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 37o: Ανάθεση εκτέλεσης νέου μαθητικού δρομολογίου, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την προμήθεια φωτοτυπικών
μηχανημάτων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση, με τον Σύλλογο Δασκάλων
και Νηπιαγωγών Χαλκίδας, του 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα: «Όταν το “πρόβλημα”
γίνεται πρόκληση», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση του Καρναβαλιού 2018 με τον
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Λουτρών Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση του Καρναβαλιού 2018 με τον
Εμπορικό Σύλλογο Αλιβερίου, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας,
οικονομικού έτους 2018, για δαπάνες προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο “Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019”, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού με
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου
Ελιάς, ετών 2018 και 2019 στην Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 266.250,60 €, β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης και γ) της δέσμευσης πιστώσεων.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 51o: Συγκρότηση & ορισμός μελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις
Πράξεις του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: 1) με κωδικό έργου
2017ΕΠ35620000 και τίτλο «Innovative cultural and creative clusters in the MED area-
Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED» και 2) με
κωδικό έργου 2017ΕΠ35620001 και τίτλο «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe -
RCIA».
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα.

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακής Συμβούλου για τη συμμετοχή της
στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΜΤΜ 2018 στο Τελ Αβίβ Ισραήλ.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, και προήδρευσε ο
Αντιπρόεδρός της Βασίλειος Φακίτσας.

Παρόντα μέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Βασίλειος Φακίτσας, Χαράλαμπος Σανιδάς, Δημήτριος
Αργυρίου (απουσίαζε κατά τη συζήτηση των εκτάκτων και του 1ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης), Ευστάθιος Κάππος, Κωνσταντίνος Βαρδακώστας, Γεώργιος Γκικόπουλος,
Παναγιώτης Ευαγγελίου και Δημήτριος Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό μέλος του Θωμά
Γρεβενίτη).

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης, ο οποίος
αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού, με βαθμό Β΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ.
164195/4318/24-7-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής

Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ,
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών ΠΣΕ,
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής ΠΣΕ,
4. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ και
5. Βαϊα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού &

Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΣΕ.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεών του ο κ.
Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι θεωρεί πολιτική υποχρέωση να ζητήσει να αποσαφηνιστούν
οι προθέσεις της Περιφερειακής Αρχής σε όσα ερωτήματα έχει θέσει στην Οικονομική Επιτροπή,
που παραμένουν αναπάντητα. Για τα ερωτήματα αυτά κατέθεσε, μάλιστα, έναν πίνακα κατά
συνεδρίαση, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και προεδρεύων στη σημερινή συνεδρίαση πρότεινε να συζητηθούν και τα
παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Ανάθεση εκτέλεσης του δρομολογίου με κωδικό 1032 (Αγ. Γεώργιος -
Χάνια Αυλωναρίου & Επιστροφή) στο δεύτερο μειοδότη του διαγωνισμού για τη Μεταφορά
Μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, λόγω αποποίησής του από τον προσωρινό ανάδοχο.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την
ανάθεση εκτέλεσης μαθητικού δρομολογίου «ΝΕΟΥ 13», χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων έγκειται στην ανάγκη για την ομαλή και
απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών από και προς τις σχολικές τους μονάδες.
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ 9/3-1-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής
δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών (πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Κτηνιάτρων), Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι δεν έχει γίνει
ακόμη η πρόσληψη, οπότε και δεν υφίσταται η δέσμευση του ποσού στο προηγούμενο
οικονομικό έτος. Επιπλέον, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην πληρωμή του, καθότι εκ
παραδρομής δεν έχει γίνει η αντίστοιχη δέσμευση για το οικονομικό έτος 2018.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση με τον Φθιωτικό Όμιλο
Αντισφαίρισης του “1ου Πανελληνίου εθνικού πρωταθλήματος Ε2 Juniors”, Π.Ε. Φθιωτιδας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, καθότι δεν
υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια λήψης σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή σε
μεταγενέστερη συνεδρίασή της.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης δέσμευσης, β) διενέργειας ανοικτού,
διεθνή διαγωνισμού και κατάρτισης των όρων και της διακήρυξης για το έργο «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του
προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, τα έτη 2018 και 2019 στην Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 748.170,74 € με ΦΠΑ (13%) και γ) των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στα
πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, τα έτη 2018 - 2019
στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 364.618,00 € με ΦΠΑ, β) των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών γ) της πολυετούς δέσμευσης πίστωσης.

Η εισαγωγή των ανωτέρω θεμάτων προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω
της αναγκαιότητας επίσπευσης διενέργειας της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 264968/9647/30-11-2017
σύμβασης για την “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη Φθιώτιδα”.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
διασφαλιστεί η καθαριότητα και υγιεινή του χώρου εργασίας των υπαλλήλων στη Δ/νση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση εγκατάστασης νέας τηλεφωνικής σύνδεσης στο Γραφείο της
Περιφερειακής Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά».

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, ώστε να μην
υπάρξει πρόβλημα και καθυστερήσεις στην ομαλή λειτουργία της παράταξης.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για τη συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν.Φθιώτιδας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι δεν υπάρχει
χρονικό περιθώριο για τη λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της Ο.Ε.
λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της εκδήλωσης (28-01-2018).
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
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Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι πρόκειται για
τιμολόγια που αφορούν μεταφορά μαθητών παλαιότερου διαστήματος και Η πληρωμή τους είναι
αναγκαία.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018 (ειδικός φορέας 073) για λοιπά έξοδα μετακίνησης,
ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό κ.α., Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, ώστε να μην
δημιουργηθεί πρόβλημα με την πληρωμή των δικαιούχων.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018 (ειδικός φορέας 073) για αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας κ.α., Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, ώστε να μην
δημιουργηθεί πρόβλημα με την πληρωμή των δικαιούχων και την καταβολή των ασφαλιστικών
τους εισφορών.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών για τη μίσθωση λεωφορείων,
στα πλαίσια της εκδήλωσης “Διεκδίκηση Χιονονιφάδας 2018”, Π.Ε. Βοιωτίας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι δεν υπάρχουν
τα χρονικά περιθώρια για τη λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της
Επιτροπής, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της εκδήλωσης (από 29-01-2018 έως 4-02-
2018).

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου και
αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 124

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Ανάθεση εκτέλεσης του δρομολογίου με κωδικό 1032 (Αγ. Γεώργιος -
Χάνια Αυλωναρίου & Επιστροφή) στο δεύτερο μειοδότη του διαγωνισμού για τη Μεταφορά
Μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, λόγω αποποίησής του από τον προσωρινό ανάδοχο.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 8582/254/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Αναθέτει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, βάσει του αρ. 108 του Ν. 4485/2017

(ΦΕΚ Α’ 114/2017), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 45 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ Α’ 200/22-12-
2017), εκτέλεση του δρομολογίου με κωδικό 1032 (Αγ. Γεώργιος - Χάνια Αυλωναρίου &
Επιστροφή), στον 2ο μειοδότη του διαγωνισμού για τη Μεταφορά Μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας
Παπαρήγα Κωνσταντίνο με ΤΑΕ 2777, τιμή προσφοράς άνευ ΦΠΑ 48,00 € και ποσοστό
έκπτωσης 1,90%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 125

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την
ανάθεση εκτέλεσης μαθητικού δρομολογίου «ΝΕΟΥ 13», χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11152/475/17-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2



9

Εγκρίνει τη διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση εκτέλεσης
του μαθητικού δρομολογίου «ΝΕΟΥ 13», χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, λόγω
παραίτησης του προσωρινού αναδόχου Γεωργίου Τσότρα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του άρθρου 32 ν.4412/2016 και το άρθρο 63 του ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 126

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 14297/557/18-
01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών, που αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι

του παρόντος στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από
πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και τον έλεγχο ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).

Μειοψήφησε ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης για λόγους αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 127

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ 9/3-1-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής
δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών (πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Κτηνιάτρων), Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 13516/630/17-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ΄ αριθμ 9/3-1-2018 απόφασή της περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης

και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018 για δαπάνες,
προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών και συγκεκριμένα ως προς τη δαπάνη με α/α 22, που
αφορά πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Κτηνιάτρων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

22

Δαπάνη πρόσληψης 1
ατόμου ΠΕ Κτηνιάτρων
για την κάλυψη αναγκών
στην εφαρμογή Εθνικών
Προγραμμάτων
Επιτήρησης Των
λοιμωδών επιδημικών
νοσημάτων (ασφαλιστικές
εισφορές)

02.01.073.0352.
01

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ)
γενικά
(συμπεριλαμβάνε
ται και το εποχικό

417,00
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι, χωρίς να ξεχνάει την πρότασή του για πλήρη και
ουσιαστική ανάπτυξη της κτηνιατρικής υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό και με πλήρη
δικαιώματα, υπερψηφίζει τη συγκεκριμένη διόρθωση και κατ΄ επέκταση την πρόσληψη εκτάκτων,
οι οποίοι κατά τη γνώμη του είναι απόλυτα αναγκαίοι.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 128

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση με τον Φθιωτικό Όμιλο
Αντισφαίρισης του “1ου Πανελληνίου εθνικού πρωταθλήματος Ε2 Juniors”, Π.Ε. Φθιωτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 14437/674/18-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιoνομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού χιλίων επτακοσίων ευρώ

(1.700,00 €) με ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση με τον Φθιωτικό Όμιλο Αντισφαίρισης του “1ου
Πανελληνίου Εθνικού Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης επιπέδου Ε2 Juniors”, το οποίο θα
διεξαχθεί στη Λαμία από 02 μέχρι 06 Φεβρουαρίου 2018.

Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Π.Στ.Ε., που αφορά σε έξοδα για την: α) προμήθεια
κυπέλλων, μεταλλίων, πλακετών και β) έντυπο υλικό προβολής, θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε.
0844.01.

Tο πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 18REQ002560660 2018-01-18.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, δηλώνοντας ότι συμφωνεί μόνο
με το 1/3 της προτεινόμενης δαπάνης, με την αιτιολογία ότι “το τένις δεν είναι λαϊκό άθλημα”.

Έδωσε αρνητική ψήφο ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης, για λόγους αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 129

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης δέσμευσης, β) διενέργειας ανοικτού,
διεθνή διαγωνισμού και κατάρτισης των όρων και της διακήρυξης για το έργο «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του
προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, τα έτη 2018 και 2019 στην Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 748.170,74 € με ΦΠΑ (13%) και γ) των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 14103/430/18-
01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή διαγωνισμού, με σφραγισμένες

προσφορές, για την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς στην Π.Ε. Εύβοιας, τα έτη 2018 και 2019» και με κριτήριο
επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 748.170,74 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

2. τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,

προσωπικό)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 417,00

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2



11

3. τη δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας.
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον ειδικό φορέα 02.073 ΚΑΕ 5241.
4. Την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού ως

εξής:
 2018: 331.049,00, χωρίς ΦΠΑ 13% και 374.085,37 €με ΦΠΑ.
 2019: 331.049,00, χωρίς ΦΠΑ 13% και 374.085,37 €με ΦΠΑ.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, σημειώνοντας
ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες υπολείπονται και έχουν ήδη καθυστερήσει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 130

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στα
πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, τα έτη 2018 - 2019
στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 364.618,00 € με ΦΠΑ, β) των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών γ) της πολυετούς δέσμευσης πίστωσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 9281/437/17-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη διενέργεια διεθνή, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες

προσφορές, για την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς στην Π.Ε. Βοιωτίας, τα έτη 2018 και 2019» και με κριτήριο
επιλογής την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 364.618,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

2. τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,
3. την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2018 και 2019» στον Ε.Φ. 02.073

ΚΑΕ 5241 και ποσού δέσμευσης κατά έτος:
 2018: 161.335,40€ χωρίς ΦΠΑ 13% και 182.309,00€ με ΦΠΑ
 2019: 161.335,40€ χωρίς ΦΠΑ 13% και 182.309,00€ με ΦΠΑ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, σημειώνοντας
ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες υπολείπονται και έχουν ήδη καθυστερήσει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 131

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 264968/9647/30-11-2017
σύμβασης για την “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη Φθιώτιδα”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
286172/10289/2017/19-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 264968/9647/30-11-2017

(ΑΔΑΜ:17SYMV002459683) σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», με την εταιρεία «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»
(ΑΦΜ: 997947896), ως προς τα άρθρα 2 (τις υπηρεσίες που θα παραχθούν), 3 (τετραγωνικά
μέτρα) και 4 (το μηνιαίο τίμημα), βάσει του αρθρ. 132 παρ.1 και 2 του ν. 4412/2016, ως
ακολούθως:

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2
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ΑΡΘΡΟ 2ο : ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες καθαριότητας που θα πρέπει να προσφέρει ο ανάδοχος είναι:

1. Για το χώρο που στεγάζονται τα γραφεία:
ι) του Περιφερειάρχη στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφ.

Καλυβίων 2, συνολικού εμβαδού 300,00 τ.μ. και
ιι) του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας (Υψηλάντη 1, συνολικού εμβαδού 130,00 τ.μ).
2. Για τα υπόλοιπα κτίρια υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εντός και εκτός

της πόλης της Λαμίας (συνολικού εμβαδού 7.849,00 τ.μ.).

Αναλυτικά:
Α. Καθημερινή καθαριότητα χώρων

Για το χώρο που στεγάζονται τα γραφεία ι) του Περιφερειάρχη στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφ. Καλυβίων 2, συνολικού εμβαδού 300,00 τ.μ. και ιι) του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(Υψηλάντη 1, συνολικού εμβαδού 130,00 τ.μ):

- Ξεσκόνισμα επίπλων, γραφείων, καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών, βιβλιοθηκών,
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Καθαρισμός και σφουγγάρισμα των δαπέδων με απορρυπαντικό και ξέβγαλμα.
- Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χαρτοπετσετών και σαπουνιού στις τουαλέτες.
- Τοποθέτηση σάκων απορριμάτων στα καλάθια (γραφεία- τουαλέτες).
- Αποκομιδή σκουπιδιών από τα γραφεία και η τοποθέτησή τους στους καθορισμένους

χώρους αποκομιδής απορριμάτων.
- Καθάρισμα τουαλετών, ειδών υγιεινής, νιπτήρων, καλάθων αχρήστων, γυάλισμα

βρυσών και όλων των μεταλλικών αντικειμένων των W.C. με τα απαραίτητα χημικά καθαριστικά.
- Καθάρισμα 4 κοινόχρηστων τουαλετών ( από 2 σε κάθε κτήριο).

Β. Εβδομαδιαία καθαριότητα χώρων
Οι υπηρεσίες καθαριότητας που θα πρέπει να προσφέρει ο ανάδοχος για τα υπόλοιπα

κτίρια των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα εντός και εκτός της πόλης
της Λαμίας (συνολικού εμβαδού 9.513,00 τ.μ.) για δύο φορές την εβδομάδα

- Ξεσκόνισμα επίπλων, γραφείων, καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών, βιβλιοθηκών,
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Καθαρισμός και σφουγγάρισμα των δαπέδων με απορρυπαντικό.
- Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χαρτοπετσετών και σαπουνιού στις τουαλέτες.
- Τοποθέτηση σάκων απορριμάτων στα καλάθια (γραφεία - τουαλέτες).
- Αποκομιδή σκουπιδιών από τα γραφεία σε καλά δεμένους σάκους και η τοποθέτησή

τους στους καθορισμένους χώρους αποκομιδής απορριμάτων.
- Καθαρισμός και σφουγγάρισμα των κλιμακοστασίων και των χειρολαβών.
- Καθαρισμός και σφουγγάρισμα του θαλάμου του ανελκυστήρα και καθάρισμα του

καθρέπτη με σπρέι.
- Καθαρισμός και σφουγγάρισμα των κοινόχρηστων χώρων.
- Καθάρισμα τουαλετών, ειδών υγιεινής, νιπτήρων, καλάθων αχρήστων, γυάλισμα

βρυσών και όλων των μεταλλικών αντικειμένων των W.C. με τα απαραίτητα χημικά καθαριστικά.

Γ. Μηνιαία Καθαριότητα χώρων

Για όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη
Φθιώτιδα

- Μία φορά το μήνα καθαρισμό των τζαμιών.
- Μία φορά το μήνα καθαρισμός των βεραντών.
- Μία φορά το μήνα γυάλισμα των δαπέδων (είσοδος, διάδρομοι, γραφεία).
- Μία φορά το μήνα πλύσιμο των δοχείων απορριμμάτων.
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Τα υλικά καθαριότητας και τα είδη καθαριότητας (χαρτί κουζίνας, καθαριστικά δαπέδων,
επιφανειών, τουαλέτας, τζαμιών κ.λ.π.) βαρύνουν την μειοδότρια εταιρία και πρέπει να είναι
καλής ποιότητας.

Τον ανάδοχο, επίσης, βαρύνουν τα εργαλεία – μέσα καθαρισμού, τα μηχανήματα, καθώς
και οι σάκοι απορριμμάτων, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταφέρονται σε χώρο συλλογής
απορριμμάτων του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Επιφάνεια
σε τ.μ

Ανθρωποώρες
ανά ημέρα

1 Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφ.
Καλυβίων 2) 1.616 16

2 Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφ.
Καλυβίων 2) – Γραφείο Περιφερειάρχη 300 2

3 Κεντρικό Κτίριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –
(Υψηλάντου 1) 1.130

12

4
Κεντρικό Κτίριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –
(Υψηλάντου 1) – Γραφεία Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

130
1,5

5 Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας (Υψηλάντου 4) 700 6
6 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών (Κύπρου & Ανθήλης) 1.120 6

7 Περιφερειακές Παρατάξεις ( Κύπρου 87 ) Ισόγειο -1ος
όροφος - 2ος όροφος 565

1

8 Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φθιώτιδας (Κόμβος Λαμίας) 100

1

9 Αγροτικό Κτηνιατρείο (Κραβαρίτου 2) 90 1

10 Δ/νση Α/βαθμιας Εκπαίδευσης (Θερμοπυλών & Κύπρου
1) 1ος 2ος , 3ος 4ος όροφος 630 6

11 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Φθιώτιδας (Ελ. Βενιζέλου
1 –1ος , 2ος . 3οςΌροφος) 978 5

12 Γραφεία ΚΕΔΔΥ (Σανταρόζα & Π. Μπακογιάννη
Άμπλιανη) 450 4

13 Δ/νση Β/βαθμιας Εκπαίδευσης (Κύπρου 87) 1ος 2ος , 3ος
4ος 5ος όροφος 846 8

ΣΥΝΟΛΟ
8655

69,5

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Επιφάνεια
σε τ.μ

Ανθρωποώρες
ανά ημέρα

1 Γραφείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Αταλάντης (1ος
Όροφος) 195 2

2 Γραφείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Αταλάντης (3ος
Όροφος) 98

1

3 Κέντρο Αγροτικής Οικονομίας Αταλάντης 250 2

4 Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Στυλίδας & Τμήμα
Κτηνιατρικής Στυλίδας 125 1,5

6 Κέντρο Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού 50 1

7 Αγροτικό Κτηνιατρείο Αταλάντης 50 1

8 Αγροτικό Κτηνιατρείο Δομοκού 50 1

9 Αγροτικό Κτηνιατρείο Σπερχειάδας 40 1

ΣΥΝΟΛΟ 858 10,5

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2
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Η διαπίστωση της ποιοτικής και ποσοτικής παροχής καθαριότητας θα πρέπει να
βεβαιώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής, όπως αυτές έχουν οριστεί ανά κτίριο στην
Π.Ε. Φθιώτιδας, ενώ για τους χώρους, όπου δεν έχει οριστεί επιτροπή, η διαπίστωση θα γίνεται
από τους αρμόδιους προϊσταμένους διευθύνσεων.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες επιτροπές παραλαβής, όπως αυτές έχουν οριστεί ανά
κτίριο της Π.Ε. Φθιώτιδας, διαπιστώσουν ότι η παροχή καθαριότητας δεν ανταποκρίνεται στα
ανωτέρω, ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί αμέσως στην παραιτούμενη δικαιώματος
διαιτησίας, διαφορετικά η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλο συνεργείο την
καθαριότητα, η δε επιπλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη θα βαρύνει
την μειοδότρια.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή καθαριότητας για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΙΜΗ

Περιγραφή Προσφερόμενη τιμή
1) Αριθμός των εργαζομένων: 8
2) Ημέρες και ώρες εργασίας : Δευτέρα έως και Παρασκευή
3) Συλλογική σύμβαση εργασίας – ή όποιο
εργασιακό καθεστώς ισχύει – και στην οποία
υπάγονται οι εργαζόμενοι (να επισυναφθεί
αντίγραφό της στο τέλος ):

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017

4) Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει
ισχύουσας νομοθεσίας –εργασιακού καθεστώτος.

3,93 €

5) Συνολική δαπάνη για χρονικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών για την καθαριότητα των υπηρεσιών της
Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

57.722,16€ άνευ Φ.Π.Α

71.575,48€ με Φ.Π.Α
6) τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο 1796,16

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης για την καθαριότητα των κτηρίων άνευ
ΦΠΑ.

Α. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που
αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες εισφορές
αποδοχές αυτών των εργαζομένων:

33.202,53€

Β. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη &
εργαζομένων ) με βάση τα προϋπολογισθέντα
ποσά:

15.613,42€

Γ. Κόστος Αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών 2.706,07€
Δ. Εργολαβικό κέρδος 800,00€
Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών
(τουλάχιστον 2%)

1056,10€

ΣΤ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων 4.347,06 €

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της υπ΄ αριθμ. 264968/9647/30-11-2017 (ΑΔΑΜ:
17SYMV002459683) σύμβασης για την παροχή «Υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», με την εταιρεία «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» της
αρχικής σύμβασης.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι διαφωνεί με
την πολιτική των εργολαβιών και της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών.

Αρνητική ψήφο έδωσε και ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης, για λόγους αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 132

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση εγκατάστασης νέας τηλεφωνικής σύνδεσης στο Γραφείο της
Περιφερειακής Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά».

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15148/688/19-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εγκατάσταση νέας τηλεφωνικής σύνδεσης για τηλεφωνία και Internet στο

Γραφείο της Περιφερειακής Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά», στο κτήριο επί της
Κύπρου 87. Η εν λόγω ανάγκη προήλθε λόγω της μετεγκατάστασης της παράταξης σε νέο
κτήριο.

Επιθυμητό πακέτο σύνδεσης: COSMΟΤΕ Business Double Play 24 Basic.
Το πακέτο σύνδεσης περιλαμβάνει 2000 λεπτά προς κλήσεις σε εθνικά σταθερά, 400

λεπτά προς κινητά, 30 λεπτά σε Διεθνείς κλήσεις Ε.Ε. και 24Μbps Internet.
Το κόστος ενεργοποίησης τηλεφωνικής γραμμής εκτιμάται στα 50€ .
Το μέσο μηνιαίως κόστος της τηλεφωνικής σύνδεσης εκτιμάται στα 55€.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, “με δεδομένη τη σχέση της
Ελληνικής Αυγής με τη Χρυσή Αυγή, την οποία δήλωσε ότι θεωρεί εγκληματική οργάνωση”.

Έδωσε αρνητική ψήφο ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης, για λόγους αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 133

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για τη συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν.Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15162/690/19-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της κάτωθι αναφερομένης δαπάνης 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 τον έλεγχο ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016:

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με τον

Σύνδεσμο Φιλολόγων
Ν.Φθιώτιδας, που θα
πραγματοποιηθεί στις
28/1/2018 και ημέρα
Κυριακή στο Δημοτικό

1. Αθ. Καραγεώργος &
Σια Ο.Ε.

ΑΦΜ: 9993522084
ΔΟΥ: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Φραντζή 67
(catering)

2. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ

ΑΦΜ: 122859064 ΔΟΥ:
Λαμίας

(Ηχητική-φωτιστική
εγκατάσταση)

3. ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ

109/15-1-2018

ΑΔΑ:
6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
0844

Αρ. Δέσμευσης:
1109/17-1-2018

ΑΔΑ:
6Λ247ΛΗ-ΥΨΣ

ΑΔΑΜ:
18REQ002564162

400,00€

400,00€

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2
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Μειοψήφησε ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης, για λόγους αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 134

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15524/703/19-01-

2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.

Φθιώτιδας, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΟΣ

ΑΦΜ: 041956942

1.293,07€ 85/29-12-2017 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ

ΑΦΜ:037976342

4.088,13€

4.201,69€

45/16-1-2018

46/16-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

3 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 045434922

2.152,99€

2.236,5€8

630/16-1-2018

631/16-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

4 ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΑΡΔΑΛΗΣ

ΑΦΜ:149837416

4.651,77€

4.526,05€

9/15-1-2018

8/29-12-2017

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΣ

ΑΦΜ:057180306

8.693,86€

9.975,73€

10/17-1-2018

50/17-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

Θέατρο Λαμίας. & ΣΙΑ Ε.Ε
ΑΦΜ: 999352104
Δ.Ο.Υ.: Λαμίας,
Ταχ. Δ/νση:

Θεμιστοκλέους 10,
Λαμία

(Εκτυπώσεις)

4. ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ -
Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ο.Ε.
ΑΦΜ: 092553182 ΔΟΥ:

Λαμίας
Ταχ.Δ/νση: Ρ. Αγγελή 41

- Λαμία
(διαμονή)

200,00€

588,00€

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2
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6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ

ΑΦΜ: 032077231

2.731,97€

335,47€

2.836,31€

32/18-1-2018

34/18-1-2018

33/18-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

7 ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ:053821461

2.598,52€

3.460,42€

29/18-1-2018

30/18-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

8 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 042468194

1.361,52€

1.437,16€

55/19-1-2018

56/19-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι “τα
πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει η
αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 135

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018 (ειδικός φορέας 073) για λοιπά έξοδα μετακίνησης,
ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό κ.α., Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 14693/676/19-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,

εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν τον μήνα
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, οικονομικού έτους 2018, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων

200,00

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2
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εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)

200,00

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

250,00

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)

700,00

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

400,00

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

500,00

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)

400,00
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Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

300,00

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

0,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)

300,00

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

500,00

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

150,00

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1.200,00

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

4.000,00

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

1.000,00

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

350,00

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

350,00
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Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

150,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

300,00

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

250,00

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

0,00

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

250,00

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

250,00

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

150,00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1.000,00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

1.000,00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

350,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

350,00

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

400,00

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

150,00

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

500,00

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

150,00

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

150,00

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

350,00

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

400,00

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

150,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

700,00
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Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

500,00

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

100,00

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

300,00

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

100,00

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

300,00

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00
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Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

100,00

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

Γραφείο Περιφερειάρχη 02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

Γραφείο Περιφερειάρχη 02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

Γραφείο Περιφερειάρχη 02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

300,00
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Μειοψήφησε ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης για λόγους αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 136

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018 (ειδικός φορέας 073) για αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας κ.α., Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15673/709/18-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,

εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2018, ως κατωτέρω:

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

500,00

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

300,00

Ειδικοί Σύμβουλοι 02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

300,00

Ειδικοί Σύμβουλοι 02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

800,00

Ειδικοί Σύμβουλοι 02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

400,00

Δαπάνες μετακίνησης
αιρετών στο εσωτερικό

02.01.073.0716.
01

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων στο
εσωτερικό
(περιλαμβάνοντ
αι ο Πρόεδρος
της
Δημοκρατίας,
τα μέλη της
Κυβέρνησης,
του
Κοινοβουλίου,
οι Γεν.
Γραμματείες, οι
Ειδικοί
Γραμματείς και
οι αιρετοί)

3.000,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 26.100,00
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ)

1

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 1.000,00

2

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 2.000,00

3

Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 500,00

4

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 500,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (για μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ)

1

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 1.000,00

2

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 5.000,00

3

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 1.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (για μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ)

1

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 500,00

2

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 500,00

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 2.500,00
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (για μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ)

1

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 500,00

2

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
ΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 500,00

3 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 1.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (για μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ)

1

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 1.500,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (για μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ)

1

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 500,00

2

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 500,00

3

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 500,00

(για μήνα
ΦΕΒΡΟΥΑ

ΡΙΟ)
Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 500,00

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 500,00

(για μήνα
ΦΕΒΡΟΥΑ

ΡΙΟ)
Γραφείο Περιφερειάρχη 02.01.073.0511.

01
Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 1.000,00

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 1.000,00
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Ειδικοί Σύμβουλοι 02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 1.500,00

Ειδικοί Σύμβουλοι 02.01.073.0512.
01

Αμοιβή για
εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές ώρες

1.000,00

Αποσπασμένος σε
βουλευτικό Γραφείο
ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία

200,00

Αποσπασμένος σε
βουλευτικό Γραφείο
ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

02.01.073.0512.
01

Αμοιβή για
εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές ώρες

200,00

Αποσπασμένη σε
βουλευτικό Γραφείο
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 200,00

Αποσπασμένη σε
βουλευτικό Γραφείο
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ

02.01.073.0512.
01

Αμοιβή για
εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές ώρες

200,00

Αποσπασμένη σε
βουλευτικό Γραφείο
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 200,00

Αποσπασμένη σε
βουλευτικό Γραφείο
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

02.01.073.0512.
01

Αμοιβή για
εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές ώρες

200,00

Αποσπασμένη σε
βουλευτικό Γραφείο
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 200,00

Αποσπασμένη σε
βουλευτικό Γραφείο
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

02.01.073.0512.
01

Αμοιβή για
εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές ώρες

200,00

Αποσπασμένη σε
βουλευτικό Γραφείο
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

02.01.073.0511.
01

Αποζημίωση
για υπερωριακή
εργασία 200,00

Αποσπασμένη σε
βουλευτικό Γραφείο
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

02.01.073.0512.
01

Αμοιβή για
εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές ώρες

200,00

Δαπάνη αποζημίωσης
μηνός Δεκεμβρίου 2017
(ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ)

02.01.073.0211.
02 Βασικός μισθός

τακτικών
υπαλλήλων

1.518,00

Δαπάνη αποζημίωσης
μηνός Δεκεμβρίου 2017
(ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ)

02.01.073.0213.
02 Οικογενειακή

παροχή 50,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 137

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών για τη μίσθωση λεωφορείων,
στα πλαίσια της εκδήλωσης “Διεκδίκηση Χιονονίφάδας 2018”, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 15676/610/19-
01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι

αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και τον έλεγχο ότι πληρούν
τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).

Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικ

ής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.
Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

Δαπάνη αποζημίωσης
μηνός Δεκεμβρίου 2017
(ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ)

02.01.073.0221.
02

Μισθολογικές
διαφορές βάσει
ενιαίου
μισθολογίου-
βαθμολογίου(άρ
θρο 29, παρ.2,
Ν.4024/27-10-
2011)

42,00

Δαπάνη αποζημίωσης
μηνός Δεκεμβρίου 2017
(ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ)

02.01.073.0291.
02

Εργοδοτική
Εισφορά υπέρ
ΕΦΚΑ
υπαλλήλων
που υπάγονταν
μέχρι την 31-12-
2016 στο
ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό
καθεστώς του
ΙΚΑ

419,57

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισνούς για το
πρόγραμμα άσκησης
μαθητών ΕΠΑΣ
Μαθητείας ΟΑΕΔ ΕΠΑΛ-
STAGE 02.01.073.0352.

02

Αμοιβές
προσωπικού
με σχέση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ)
γενικά
(συμπεριλαμβά
νεται και το
εποχικό
προσωπικό)

2.000,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ
ΔΥ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΠΟΕ

02.01.073.0385.
02

Αποζημίωση
Σπουδαστών
που πραγμ.
πρακτική
άσκηση σε ΔΥ

360,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 31.389,57
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Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικ

ής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.
Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1

Δαπάνη για
μίσθωση
λεωφορείων για
την εκδήλωση
Διεκδίκηση
Χιονονιφάδας
2018, από 29-1-
18 έως 4-2-18

ΤΣΟΤΡΑΣ ΤΡΑΒΕΛ
ΑΦΜ 0031403960
Δ.Ο.Υ ΘΗΒΩΝ ,
ΘΗΒΑ

40/8-1-18
ΑΔΑΩΠ207
ΛΗ-Ι36

ΕΦ.
Ο73.
ΚΑΕ
0844

Αρ. δέσμευσης
782/19-1-18

ΑΔΑ7ΜΣΝ7ΛΗ-
2ΜΩ

868,00

2

Δαπάνη για
μίσθωση
λεωφορείων για
την εκδήλωση
Διεκδίκηση
Χιονονιφάδας
2018, από 29-1-
18 έως 4-2-18

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΣ
ΑΦΜ 0999471990
Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

40/8-1-18
ΑΔΑΩΠ207
ΛΗ-Ι36

ΕΦ.
Ο73.
ΚΑΕ
0844

Αρ. δέσμευσης
782/19-1-18 ΑΔΑ
ΑΔΑ7ΜΣΝ7ΛΗ-

2ΜΩ

347,20

3

Δαπάνη για
μίσθωση
λεωφορείων για
την εκδήλωση
Διεκδίκηση
Χιονονιφάδας
2018, από 29-1-
18 έως 4-2-18

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡ.
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΟΣ ΑΦΜ 0
75612244 Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

40/8-1-18
ΑΔΑΩΠ207
ΛΗ-Ι36

ΕΦ.
Ο73.
ΚΑΕ
0844

Αρ. δέσμευσης
782/19-1-18 ΑΔΑ
ΑΔΑ7ΜΣΝ7ΛΗ-

2ΜΩ

1650,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 138

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 3/15-01-2018 της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 3/15-01-2018 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 139

Σε αυτό το σημείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Δημήτριος Αργυρίου.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α2516/2017 απόφασης του B’
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 11407/15/16-
01-2018 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή και το
υπ΄αριθμ. 3082/18-01-2018 κατατεθέν υπόμνημα των συμπραττόντων μελετητών Νικόλαου
Παπαδημητρίου και Σιολίδη Ιωάννη Μελετητική & ΣΙΑ ΕΕ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Κατά τη συζήτηση του θέματος παρέστη ο κ. Νικόλαος Παπαδημητρίου, ένας εκ των
προσφευγόντων μελετητών, ο οποίος έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος και
εξέφρασε την αμφισβήτησή του σχετικά με την εισήγηση του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε.
Εύβοιας.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2



30

Να ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό Α2516/2017 απόφασης του
B’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε πως συμφωνεί, ότι υφίστανται βάσιμοι λόγοι
άσκησης έφεσης, εφόσον και η αρμόδια υπηρεσία τεκμηριώνει επαρκώς, ότι η μελέτη για το
δομημένο τμήμα οικισμών αποτελούσε προβλεπόμενη υποχρέωση του αναδόχου και όχι
συμπληρωματική εργασία, γεγονός που σημαίνει συμπληρωματική σύμβαση.

Ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελίου δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό και ζήτησε να γίνει
εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 140

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης προς διορισμό προσωρινής
διοίκησης και λύσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακίνητης Περιουσίας
Νομαρχίας Ευβοίας – Ανώνυμη Εταιρεία με το δ.τ. Ε.Α.Π.Ν.Ε. Α.Ε», με έδρα τη Χαλκίδα
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 9896/14/12-
01-2018 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ελένη

Θαλασσινού του Αντωνίου, δικηγόρο της Π.Ε. Εύβοιας, δικηγόρο Χαλκίδας [Α.Μ. Δ.Σ. Χαλκίδας:
263], κάτοικο Χαλκίδας επί της οδού Σαλονικιού αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας (Εκουσία Δικαιοδοσία), στη δικάσιμο που θα οριστεί ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να καταθέσει αίτηση προς διορισμό προσωρινής
διοίκησης και λύσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακίνητης Περιουσίας
Νομαρχίας Ευβοίας – Ανώνυμη Εταιρεία με το δ.τ. Ε.Α.Π.Ν.Ε. Α.Ε», με έδρα τη Χαλκίδα
Εύβοιας, να συντάξει προτάσεις, προβάλλοντας ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την
κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση και την ευόδωση της υποθέσεως.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε με την εισήγηση. Ωστόσο, δήλωσε ότι ο ίδιος
διαφωνούσε από την αρχή με την σύσταση της συγκεκριμένης Α.Ε., την οποία θεωρούσε πως
“δεν ήταν συμβατή με την Περιφερειακή Διοίκηση, που επιδιωκόταν, αλλά αποτελούσε προπομπό
ιδιωτικοποιήσεων και εκποίησης δημόσιας περιουσίας”. Στη συνέχεια ζήτησε μια ολοκληρωμένη
εικόνα για την δράση της και τι δαπανήθηκε για αυτήν, όπως και να καταλογισθούν οι δαπάνες
σε εκείνους που πήραν την πολιτική ευθύνη και τη συνέστησαν.

Ομοίως, ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης ζήτησε να αποδοθούν οι απαιτούμενες ευθύνες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 141

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 8561/39/11.01.2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 8949/40/11-
01-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 8561/39/11.01.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί, σε αντικατάσταση του διορισθέντος δια της αριθμ. 695/2.05.2017

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. δικηγόρου Αθανασίου Τσόγκα, πληρεξούσιος
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δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο Ιωάννης Μπαϊκούσης του Σπυρίδωνος, [Α.Μ.
Δ.Σ.Λ. 402), κάτοικος Λαμίας επί της οδού Αγίου Νικολάου, αρ. 6, ο οποίος θα την
εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 12/01/2018 ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 06/03/2017 και με αριθμό κατάθεσης
269/Π-ΑΠ/53/17 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων που άσκησε η Κωνσταντίνα Σταμοπούλου και
λοιποί (συν. 7), 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 ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 272 € συν
ΦΠΑ 24% (= 65,28), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 337,28 €, η οποία προκύπτει, ως
εξής:

- Παράσταση και προτάσεις 192 € [96 € παράσταση συν 96 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα, ποσού 80 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης
ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 142

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FANCO A.E.»].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ
268270/2073/16-01-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Ταρσή

Κοκκίνη του Παναγιώτη, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 412], κάτοικο Λαμίας επί της οδού
Τσακάλωφ 2Α, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη
δικάσιμο της 01/02/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει την
από 12/01/2015 και με αριθμό καταθέσεως ΕΦ229/14.10.2015 έφεση, που άσκησε η
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FANCO A.E.»
και κατά της υπ΄ αριθ. 61/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 501 € συν
ΦΠΑ 24% (= 120,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 621,24 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 341 € [256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον δευτεροβάθμιου
Δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 143

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής καταβολής αμοιβής εργολάβου από
σύμβαση έργου του Φωτίου Ζορμπά, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 11709/49/16-
01-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ευθυμία
Τσατσάνη του Αναστασίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 219], κάτοικο Λαμίας επί της
οδού Σατωβριάνδου αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Λαμίας, στη δικάσιμο που θα οριστεί μετά το κλείσιμο του φακέλου της υπόθεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 237 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το δεύτερο
άρθρο του άρθρου 1 Ν.4335/2015 και ισχύει, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή
να αποκρούσει την από 07/11/2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1373/ΤΜ/263/17
αγωγή, που άσκησε ο Φώτιος Ζορμπάς, συντάσσοντας και καταθέτοντας προτάσεις εντός της
προθεσμίας των 100 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής [ήτοι την 16/02/2018],
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά τη κρίση της
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 € συν
ΦΠΑ 24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 530,72 €, η οποία προκύπτει ως
εξής :

- Παράσταση και προτάσεις 268 € [134€ παράσταση συν 134€ προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λόγω της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση. Ωστόσο, ζήτησε να
μάθει, “εάν έγινε ή δεν έγινε το συγκεκριμένο έργο και γιατί δεν εξετάστηκε πρώτα αυτό,
προκειμένου να γλυτώσει η “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” δικαστικές δαπάνες και τόκους”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 144

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ
268283/2075/16-01-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ελένη

Κούτσικου του Αλεξάνδρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 355], κάτοικο Λαμίας επί της
οδού Λεωνίδου αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά,
στη δικάσιμο της 07/02/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 04/02/2014 και με αριθμό ΑΒΕΜ:ΕΦ219/29.09.2015 έφεση, που άσκησε η Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 661 € συν
ΦΠΑ 24% (= 158,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 819,64 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 341 € [256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό
[80€ Χ 4 =] 320 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 145
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ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Γεώργιου Ψυχίδη, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ
268275/2074/16-01-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ευμορφία

Μπατσικανή του Ιακώβου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 415], κάτοικο Λαμίας επί της
οδού Λεωνίδου αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 22/02/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 11/05/2004 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ57/28-9-2012 αγωγή, που άσκησε
ο Γεώργιος Ψυχίδης, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 € συν
ΦΠΑ 24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 530,72 €, η οποία προκύπτει ως
εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 268 € [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 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά αναφορικά με το συγκεκριμένο
θέμα, που αφορά “αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημίας και για ηθική βλάβη, εξαιτίας
τροχαίου συμβάντος που έγινε επί της επαρχιακής οδού Θήβας - Λιβαδειάς κατόπιν πτώσεως
του οχήματος του ενάγοντα σε λακκούβα που υπήρχε στο οδόστρωμα, για την οποία δεν είχε
τεθεί κανένα προειδοποιητικό σήμα ή ένδειξη” μετά τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από τον
κ. Αναστάσιο Παπαναστασίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών ΠΣΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 146

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων της Ασπασίας
Σαμαρά και λοιπών (συν.4), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ
217641/1696/16-01-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ειρήνη

Κούτρα του Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 294], κάτοικο Λαμίας επί της οδού
Παλαιολόγου αρ. 14, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 09/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 29/08/2017 και με αριθμό δικογράφου 1164/Π-ΑΠ/164/17 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων,
που άσκησαν η Ασπασία Σαμαρά και λοιποί (συν.4), συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 352 € συν
ΦΠΑ 24% (= 84,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 436,48 €, η οποία προκύπτει ως
εξής :
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- Παράσταση και υπόμνημα 192 € [96 € παράσταση συν 96 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 147

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αλέξανδρου Φουρλιά,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ
258550/2009/16-01-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη δικηγόρο

Μαριάνθη Στουρνάρα του Βασιλείου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 368], κάτοικο Λαμίας
επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 24, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 08/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 14/01/2014 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ8/21.01.2014
προσφυγή, που άσκησε ο Αλέξανδρος Φουρλιάς, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229 € συν
ΦΠΑ 24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 283,96 €, η οποία προκύπτει ως
εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 149 € [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 €/ ώρα, για μελέτη
φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της
υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 148

ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (σχετικά με την προσφυγή του
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ
157898/1197/16-01-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Κωνσταντίνο

Καραγκούνη του Γεωργίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ.Λαμίας: 94], κάτοικο Λαμίας επί της οδού
Καποδιστρίου αρ. 12, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, στη δικάσιμο της 08/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
υποστηρίξει την από 21/02/2012 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ23/01.03.2012 προσφυγή που
άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 288 € συν
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ΦΠΑ 24% (= 69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 357,12 €, η οποία προκύπτει ως
εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση. Ωστόσο, επισήμανε
ότι πρόκειται για απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με
την οποία ακυρώθηκε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας και απερρίφθη για
οριστική παραχώρηση έκτασης στην κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Ομβριακής, μετά την χορήγηση
άδειας μεταλλευτικών ερευνών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 149

ΘΕΜΑ 12o: Διόρθωση - συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 2536/28-12-2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί διόρθωσης ονόματος πληρεξουσίου
δικηγόρου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.11322/48/16-
01-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει - συμπληρώνει την υπ’ αριθ. 2536/28-12-2017 απόφασή της κατά το μέρος

που καθορίζει το όνομα του πληρεξουσίου δικηγόρου, από το εσφαλμένο “Γεώργιος Ανδρέου”,
στο ορθό “Γεώργιος Ανδρέου, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Γεώργιος Δ.
Ανδρέου - Δημήτριος Γ. Ανδρέου και Συνεργάτες» [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 80321], οδός Ακαδημίας,
αρ. 27Α - Αθήνα”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 150

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 13o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 52/8-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ. 288451/1002/27-12-2017
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις - παγετός 21/12/2017 στο Δήμο Λοκρών).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 8808/18/11-01-
2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 52/8-01-2018 απόφασή της περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ.

288451/1002/27-12-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης
πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις - παγετός 21/12/2017
στο Δήμο Λοκρών), ως προς την επωνυμία του χειριστή του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 78544
ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα, της παραγράφου 1.4, από το εσφαλμένο
“ ΠΑΣΠΑΛΑ ΜΑΡΙΑ“ στο ορθό “ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 151

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9671/22/12-01-2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (επιφυλακή εκχιονιστικών μηχανημάτων από 12/01/2018).
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 10258/28/15-01-
2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 9671/22/12-01-2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση του

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (επιφυλακή εκχιονιστικών μηχανημάτων από 12/01/2018), με την οποία
αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση των με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 128844, ΜΕ 117078, ΖΗΚ
9037 ιδιωτικών μηχανημάτων, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας
“ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, για επιφυλακή
τριάντα (30) ημερών ή επτακοσίων είκοσι (720) ωρών έκαστο.

2.- Η δαπάνη μίσθωσης για την επιφυλακή, θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες
επιφυλακής του μηχανήματος, οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον
πίνακα ωρών επιφυλακής, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον
Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2428/2017 πρακτ. 46/11-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΧΑ7ΛΗ-
4ΩΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης για επιφυλακή εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που

δημιουργούνται και τα έκτακτα δελτία επιδείνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ. και θα δίνονται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της ή με την έκδοση σχετικής απόφασης, οι δε
ημέρες και ώρες εργασίας της επιφυλακής των μηχανημάτων θα καθορίζονται από την
επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

(δ6) Το όχημα, κατά το διάστημα της επιφυλακής θα ευρίσκεται σταθμευμένο εντός του
χώρου στάθμευσης μηχανημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας, πλήρως εξοπλισμένο, προκειμένου να
παρέχει υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 152

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10187/26/15-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από 12/01/2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 10191/27/15-01-
2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 10187/26/15-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από 12/01/2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
1) των με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 125583, ΜΕ 125588 ιδιωτικών μηχανημάτων, τύπου

αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας,
στην Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού, στην ΕΟ Λαμίας – Άμφισσας,

2) του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ”, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Σπερχειάδα - Γαρδίκι - Πουγκάκια της ΔΕ Σπερχειάδας
του Δήμου Μακρακώμης,

3) του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 85606 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, “ιδιοκτησίας Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ ΣΙΑ ΟΕ”, για τον αποχιονισμό της Ε.Ο. Λαμίας -
Δομοκού,

4) του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 20774 φορτωτή λαστιχοφόρου, ιδιοκτησίας
“ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗ”, για τη φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού
στην θέση άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου,

5) του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44674 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτή
γαιών, ιδιοκτησίας “ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου,

6) του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας “CERMA JANI του KOLI”, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας - Λιβαδειάς και στην Επ. Οδό Αμφίκλειας - ΧΚ
Παρνασσού,

7) του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 114341 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή
λαστιχοφόρου, ιδιοκτησίας “ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ του Στυλιανού”, για τον αποχιονισμό
του οδικού δικτύου στην Επ.Ο. Μάρμαρα - Ανατολή της ΔΕ Σπερχειάδας του Δήμου
Μακρακώμης.

2.- Η δαπάνη μίσθωσης για την επιφυλακή θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες
επιφυλακής του μηχανήματος, οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον
πίνακα ωρών επιφυλακής, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον
Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθ. 1870/2016 (Πρακτ. 49/14-12-2016 – ΑΔΑ: 6ΕΟΠ7ΛΗ-
ΧΑΕ) και 2428/2017 (Πρακτ. 46/11-12-2017 – ΑΔΑ : ΩΓΧΑ7ΛΗ-4ΩΣ) αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης για επιφυλακή εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που

δημιουργούνται και τα έκτακτα δελτία επιδείνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ. και θα δίνονται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της ή με την αποστολή μηνύματος κιν.
τηλεφωνίας ή με την αποστολή μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου ή με την έκδοση σχετικής
απόφασης, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας της επιφυλακής των μηχανημάτων θα καθορίζονται
από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες κλπ.

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
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(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».

(δ6) Το όχημα, κατά το διάστημα της επιφυλακής θα ευρίσκεται σταθμευμένο εντός του
χώρου στάθμευσης μηχανημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας, πλήρως εξοπλισμένο, προκειμένου να
παρέχει υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 153

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 11511/30/16-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από 16/01/2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11531/31/16-01-
2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 11511/30/16-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από 16/01/2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 127957 ιδιωτικού μηχανήματος,
τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου, ιδιοκτησίας “Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου στην Επ.Ο. Γαρδίκι - Γραμμένη Οξυά της ΔΕ Σπερχειάδας του Δήμου
Μακρακώμης.

2.- Η δαπάνη μίσθωσης για την επιφυλακή θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες
επιφυλακής του μηχανήματος, οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον
πίνακα ωρών επιφυλακής, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον
Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθ. 1870/2016 (Πρακτ. 49/14-12-2016 – ΑΔΑ: 6ΕΟΠ7ΛΗ-
ΧΑΕ) και 2428/2017 (Πρακτ. 46/11-12-2017 – ΑΔΑ: ΩΓΧΑ7ΛΗ-4ΩΣ) αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης για επιφυλακή εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που

δημιουργούνται και τα έκτακτα δελτία επιδείνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ. και θα δίνονται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της ή με την αποστολή μηνύματος κιν.
τηλεφωνίας ή με την αποστολή μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου ή με την έκδοση σχετικής
απόφασης, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας της επιφυλακής των μηχανημάτων θα καθορίζονται
από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
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(δ4)Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».

(δ6) Το όχημα , κατά το διάστημα της επιφυλακής θα ευρίσκεται σταθμευμένο εντός του
χώρου στάθμευσης μηχανημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας, πλήρως εξοπλισμένο, προκειμένου να
παρέχει υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 154

ΘΕΜΑ 17o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 18/3-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ. 280596/948/20-12-2017
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις από 18/12/2017).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 8969/17/11-01-
2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 18/3-01-2018 απόφασή της περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ.

280596/948/20-12-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης
πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις από
18/12/2017), ως προς την επωνυμία του χειριστή του ΜΕ 63031 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου
εκσκαφέα φορτωτή, της παραγράφου 1.β, από το εσφαλμένο “ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”
στο ορθό “ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 155

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7531/14/12-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 10/01/2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11200/26/16-01-
2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 7531/14/12-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 10/01/2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1. H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) του ΜΕ 72736 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΒΟΥΤΣΕΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων,
(β) του ΜΕ 34457 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΓΚΟΥΡΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων,

(γ) του ΚΗΑ 2352 φορτηγού που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας
“ΚΑΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου,

(δ) το ΚΗΑ 7025 φορτηγού που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΚΑΚΟΥΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου,
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(ε) του ΜΕ 72743 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας “ΚΑΤΣΙΑΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ’, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Δομνίστας,

(στ) του ΜΕ 63031 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα φορτωτή, ιδιοκτησίας
“ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Β.& ΣΙΑ ΟΕ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Αγράφων,

(ζ) του ΜΕ 34460 IX μηχανήματος έργου, τύπου ισοπεδωτή - γκρέιντερ, ιδιοκτησίας
“ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου,

(η) του ΜΕ 93898 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου ισοπεδωτή – γκρέιντερ, ιδιοκτησίας
“ΜΠΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων,

(θ) του ΜΕ 86708 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΝΤΑΛΛΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ¨, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων,

(ι) του ME 51519 IX μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ασπροποτάμου,

(κ) του ΖΜΚ 5388 φορτηγού που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας
“ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Προυσού.

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2499/2017 (Πρακτ. 47/18-12-2017) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,

καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 156

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9184/18/12-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11199/25/16-01-
2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 9184/18/12-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας, με την οποία αποφασίστηκε η προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα κάτωθι
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Οχήματα – Μηχανήματα Έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευρυτανίας, προς
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών:

i. Το ΜΕ ΚΥ 452 τύπου εκχιονιστικό, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Ράχη
Τυμφρηστού - «Βράχος» - Αγία Τριάδα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Κτημενίων

ii. Το ΜΕ ΚΥ 453 τύπου εκχιονιστικό, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Ράχη
Τυμφρηστού – Κρίκελλο – «Ψηλός Σταυρός» - όρια Νομού

iii. Το ΜΕ ΙΧ 123350 τύπου εκχιονιστικό, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
Καρπενήσι - Χιονοδρομικό Κέντρο Βελουχιού

iv. Το ΜΕ ΙΧ 93851 τύπου φορτωτή, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
Καρπενήσι - Προυσός – Αραποκέφαλα - όρια Νομού

v. Το ΜΕ ΚΥ 3154 τύπου φορτωτή για τον καθαρισμό ρέματος στη θέση
«Ψωροκότρωνο» Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας Δήμου Αγράφων.

Η δαπάνη θα καλυφθεί απολογιστικά σε βάρος του ΚΑΕ 5151 του φορέα 073 Δαπάνες
Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 157

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της υπ’αριθμ. 244/10072/15-01-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού από 13-01-2018.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 246/10693/15-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 244/10072/15-01-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού από 13-01-2018, με την οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :

1 ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ UNIMOG –ΒΥΤΙΟ- ΠΙΕΣΤ.- ΧΟΡΤΟΚ. ME 93831

2 ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ UNIMOG-ΒΥΤ.-ΠΙΕΣΤ.- ΧΟΡΤ. ΜΕ 093838
3 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ UNIMOG ΜΕ ΒΥΤΙΟ- ΠΙΕΣΤ.&

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
ME 74856

4 ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ άλλα οχήματα εκχιονιστικά
(φορτηγό με λεπίδα και αλατιέρα

βυτίο και πιεστικό)

ΒΙΖ 9969

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των
μηχανημάτων, οι οποίες θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο, που θα υπογράφεται από το
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό
μίσθωσης μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 158

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση της υπ’αριθμ. 253/11343/16-01-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό του Κηφισού ποταμού,
περιοχής του Δήμου Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας, από 16-01-2018.

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2



42

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 254/11429/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει υπ’αριθμ. 253/11343/16-01-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό του Κηφισού ποταμού, περιοχής
του Δήμου Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας, από 16-01-2018, με την οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος :

1 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 113209

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
οι οποίες θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο, που θα υπογράφεται από το Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό
μίσθωσης, μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 159

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση της υπ’αριθμ. 10383/20/15-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(χιονόπτωση την 12/01/2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11030/22/15-01-
2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 10383/20/15-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(χιονόπτωση την 12/01/2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1. H απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων για
λόγους εκτάκτου ανάγκης, ιδιοκτησίας:
Α) ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επ.Οδός 8).
1. ΔΙΑΣΤ.ΚΡΙΑΤΣΙ-ΑΡΤΟΤΙΝΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ..

B) ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επ.Οδός 13κ8κ10)
1. ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ-ΖΟΡΙΑΝΟΣ-ΚΟΥΠΑΚΙ-ΑΛΠΟΧΩΡΙ.
2. ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ-ΚΕΡΑΣΙΑ.
3. ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ-ΔΙΧΩΡΙ-ΔΑΦΝΟΣ.

Γ) ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επ.Οδός 6κ19)
1. ΓΡΑΒΙΑ-ΔΙΑΣΤ.ΜΕ ΕΠΤΑΛΟΦΟ
2. ΓΡΑΒΙΑ-ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΔΙΑΣΤ.ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ.

Δ) ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επ.Οδός 6)
1.ΔΙΑΣΤ.ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ - ΑΝΩ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ ΔΙΑΣΤ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΟΡΙΑ
ΝΟΜΟΥ.
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Ε) ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επ.Οδός 27κ48)
1. ΑΜΦΙΣΣΑ-ΓΡΑΒΙΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ.
2. ΑΜΦΙΣΣΑ-ΔΕΛΦΟΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ.

ΣΤ) ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ Ο.Ε ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επ.Οδός 5κ11κ12)
1. ΒΡΥΣΕΣ-ΣΤΡΩΜΗ-ΣΥΚΕΑ-ΛΙΔΩΡΙΚΙ.
2. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΣΩΤΑΙΝΑ.
3. ΜΑΚΡΙΝΗ-ΔΑΦΝΟΧΩΡΙ.

Ζ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθ.Οδός48κΕπ.Οδός11κ15)
1. ΕΥΠΑΛΙΟ-Λ.ΜΟΡΝΟΥ
2. ΤΕΙΧΙΟ-ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ.
3. ΚΑΜΠΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ.

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ.

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του κάθε
μηχανήματος – οχήματος, οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης του GPS του
κάθε μηχανήματος και το ημερολόγιο παρακολούθησης, που θα τηρεί ο αρμόδιος υπάλληλος.

Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες αποχιονισμού (CPV9062000-9),
καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων (CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό
και πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε μηχανήματος (όπως προκύπτουν από τα σχετικά
παραστατικά), την ημερομηνία - ημέρα εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα με την 1864/14-
12-2016 απόφαση /πρακτικό 42 θέμα 6ον της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017 και με
την συνολική δαπάνη με ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.

3. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος , και την

έντασή του. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή
λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση
Τεχνικών Έργων και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.

4. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

5. Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.

6. Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ , συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για: μίσθωμα μηχανήματος,
ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και
ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών ,αργιών, σταλίες κ.λ.π, συντήρηση και επισκευή του
μηχανήματος, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση του
μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση ατυχήματος και
γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 160

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “Ανέγερση 1ου Δημοτικού Σχολείου
Ερέτριας”, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11410/173/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου: “Ανέγερση 1ου Δημοτικού

Σχολείου Ερέτριας”, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ,
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,
γ) τη δαπάνη του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, από το

ΠΔΕ 2017, με κωδικό έργου 2017ΕΠ05610034.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της και μέσω

του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες
διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα όπως:

 Με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, να γίνεται
δεκτό το αίτημα του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς,
όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της διακήρυξης.

 Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας, δια του πιστοποιημένου
χρήστη και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσκαλεί τον ανάδοχο να
υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παρ. 4.2α της διακήρυξης).

 Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας, δια του Προϊσταμένου της
και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», με σχετική
ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε (5) ημερών για την
συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

 Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας, δια του Προϊσταμένου της,
να διενεργήσει τη διαδικασία ορισμού της Επιτροπής Δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και τη
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ευβοίας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι άνω από το όριο της 2ης τάξης η
επιτροπή θα γίνει διευρυμένη επταμελής (7). Τα τέσσερα μέλη με τους αναπληρωτές του θα είναι
υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας.

 Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας, δια του Προϊσταμένου της
και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, όπως με απόφασή της να μεταθέσει την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη
ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά
την ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης να
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας, δια του Προϊσταμένου της
και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού
αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των
δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να
εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παρ. 4.2ε της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 161

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
"Τεχνικά - Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Διπόταμα - Χελιδόνα από Χ.Θ.+4.700 έως +5.700",
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 280.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2



45

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 9223/78/12-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου "Τεχνικά - Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου

Διπόταμα - Χελιδόνα από Χ.Θ.+4.700 έως +5.700", Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
280.000,00 € με ΦΠΑ, με κωδικό αριθμό 2017ΕΠ76600004 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ
766, με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(άρθρο 95 Ν.4412/2016),

β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης,
γ) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν τον φάκελο της

τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό, τιμολόγιο εργασιών,
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς).

2. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου
της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα,
ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα ειδικότερα όπως :

 Με σχετική απόφαση Προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε. Ευρυτανίας, να γίνεται
δεκτό το αίτημα του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς,
όπως ορίζει το άρθρο 3 παραγρ. 3.6 της διακήρυξης.

 Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του
πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να προσκαλεί τον
ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( άρθρο 4 παραγρ. 4.2α της διακήρυξης).

 Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του
Προϊσταμένου της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία
πέντε (5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

 Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του
Προϊσταμένου της, να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας του εν
λόγω έργου ως και τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως υπηρεσία που θα
διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, Μαρίνας
Παπαροϊδάμη.

 Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας δια του
Προϊσταμένου της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, όπως με απόφασή της να μεταθέσει την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση αυτών
σε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία
προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή
εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή
στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, και να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει , πριν τη λήξη τους την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.

 Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του
Προϊσταμένου της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα, εκτός του
προσωρινού αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την
επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό μειοδότη, και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παραγρ. 4.2ε της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 162
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ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
διαγωνισμού του έργου: “Παρεμβάσεις για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο
δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα - Προσκυνάς”, προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 8334/218/11-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. 2/11-01-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

“Παρεμβάσεις για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή
Τραγάνα - Προσκυνάς”, προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας εργοληπτικής επιχείρησης, ήτοι της
«Κ/ΞΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε.».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε.», με ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης εβδομήντα δύο και είκοσι πέντε τοις εκατό (72,25%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη έκπτωση που δόθηκε,
ζήτησε να γίνει σωστή επίβλεψη του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 163

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διατήρηση δασών &
δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον εθνικό δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της
Στερεάς Ελλάδας [ΔΡΑΣΗ C1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΛΙΜΝΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ
& ΛΕΙΒΑΔΙΕΣ, ΓΡΕΒΕΝΟ ΟΙΤΗΣ - LIFE 011 NAT/GR/1014]», προϋπολογισμού 46.000,00 € με
ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 287860/10377/10-
01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου:

«Διατήρηση δασών & δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον εθνικό δρυμό Οίτης και στο
όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας [ΔΡΑΣΗ C1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΛΙΜΝΙΩΝ
ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ & ΛΕΙΒΑΔΙΕΣ, ΓΡΕΒΕΝΟ ΟΙΤΗΣ - LIFE 011 NAT/GR/1014]»,
προϋπολογισμού 46.000,00 € με ΦΠΑ, κατά ενενήντα ( 90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι
2-04-2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 164

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του υποέργου: “Αποκατάσταση ζημιών
ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ’ αριθμ. 27 Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑ -
ΓΡΑΒΙΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – Γ’ ΦΑΣΗ” του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για
τα έτη 2015-2017”, προϋπολογισμού 290.000,00€.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11286/196/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της προθεσμίας του υποέργου:

“Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ’
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αριθμ. 27 Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑ - ΓΡΑΒΙΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – Γ’ ΦΑΣΗ” του έργου: “Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2017”, προϋπολογισμού 290.000,00€, μέχρι τις 30-4-
2018, σύμφωνα με την παρ.8α του αρθ 147 του Ν.4412/2016, καθόσον η καθυστέρηση δεν
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 165

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του υποέργου: “Συντήρηση αποκατάσταση
τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Γρανιτσορέμματος από φερτά υλικά” του έργου:
“Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών
από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 17”, προϋπολογισμού 300.000,00€.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2880/60/12-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του υποέργου: “Συντήρηση αποκατάσταση

τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Γρανιτσορέμματος από φερτά υλικά” του έργου:
“Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και
ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2016 και 17”, προϋπολογισμού
300.000,00€, για τις υπολειπόμενες εργασίες της αρχικής σύμβασης, που αποτελούν το 3,25
% του συνόλου της αρχικής σύμβασης και αφορούν εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών και
σήμανσης (διαγράμμιση) μέχρι 31-05-2018, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με
αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ 10 του Ν.4412/16.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται γιατί
το 3,25 % του έργου χρειάζεται παράταση τριών (3) μηνών. Επιπλέον, η αναφερομένη
αιτιολόγηση της παράτασης από την υπηρεσία δεν είναι πειστική.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 166

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του υποέργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικού
οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην επαρχιακή οδό Νο 12 Αμυγδαλιά Μακρινή”
του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015, 2016 & 2017”,
προϋπολογισμού 160.000,00€.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 9137/154/12-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του υποέργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικού

οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην επαρχιακή οδό Νο 12 Αμυγδαλιά Μακρινή”
του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015, 2016 & 2017”,
προϋπολογισμού 160.000,00€, μέχρι 31-05-2018, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με
αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ 10 του Ν.4412/16.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 167

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την: “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης
2017”, Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
270590/9816/2017/12-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/11-01-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης
2017”, Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα “ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ - Α.Ε.”,
που προσέφερε συνολικό ποσό 88.458,72€ με ΦΠΑ.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλει η ανωτέρω εταιρεία (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης, που θα του αποσταλεί από τη Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 168

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια και μεταφορά άλατος για
εργασίες αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, για το έτος
2017”, προϋπολογισμού 168.218,40 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 11809/310/16-
01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 3/16-01-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια και μεταφορά άλατος για
εργασίες αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, για το έτος 2017”,
προϋπολογισμού 168.218,40 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας επιχείρησης «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην επιχείρηση: «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με δ.τ. «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΣΕΛΑ/ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – Τ.Κ.
30020, με τιμή προσφοράς 111.741,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 169

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11810/575/16-01-

2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.

Φθιώτιδας, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 ACS
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΦΜ: 094360202

3.699,98€ 176688/31-12-2017 - Βάσει σύμβασης

2 Ν. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ -Δ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ

ΑΦΜ: 092624702

146.94€
97.96€
146.94€
153.74€

3139/27-11-2017
3140/27-11-2017
3148/28-11-2017
3151/29-11-2017

- Βάσει σύμβασης

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ:091390298

1.060,94€
2.053,44€
501,95€
319,42€
228,16€
308,02€
285,20€
136,90€

792/7-11-2017
795/8-11-2017
798/9-11-2017
805/16-11-2017
806/17-11-2017
807/20-11-2017
809/20-11-2017
811/22-11-2017

- Βάσει σύμβασης

4 ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Α.Ε.

ΑΦΜ:094228320

1.450,00€ 3309/23-12-2017 2392/4-12-2017

ΑΔΑ:
7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ

Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας
για δυο διανυκτερεύσεις (21-12-
2017/23-12-2017), δυο ομάδων

(Ερυθρός Αστέρας -
Ολυμπιακός), στα πλαίσια της
συνδιοργάνωσης εκδήλωσης
Χριστουγεννιάτικου Τουρνουά

Υδατοσφαίρισης με την
επωνυμία “5th Nireas Christmas
cup” του Γυμναστικού Συλλόγου
ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ, το οποίο θα

διεξαχθεί από την Πέμπτη
21/12/2017 έως το Σάββατο

23/12/2017.
5 ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ - Γ.

ΚΥΡΙΤΣΗ ΟΕ

ΑΦΜ: 092553182

2.100,00€ 10404/23-12-2017 2392/4-12-2017

ΑΔΑ:
7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ

Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας
για δυο διανυκτερεύσεις (21-12-

2017/23-12-2017), τριών
ομάδων (ΠΑΟΚ - Βουλιαγμένης
- Γλυφάδας), στα πλαίσια της
συνδιοργάνωσης εκδήλωσης
Χριστουγεννιάτικου Τουρνουά

Υδατοσφαίρισης με την
επωνυμία “5th Nireas Christmas
cup” του Γυμναστικού Συλλόγου
ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ, το οποίο θα

διεξαχθεί από την Πέμπτη
21/12/2017 έως το Σάββατο

23/12/2017.
6 ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΦΜ:112449880

4.939,33€ 21/13-1-2018 Καθαριότητα χώρων
προσφύγων στις Θερμοπύλες

βάση της υπ’ αριθμ.
119431/3366 Σύμβασης
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι “τα
πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει η
αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 170

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 12193/377/16-

01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, που

αφορούν τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 GJIKA ANAMARIA
Υπηρεσίες θεατρικών &
λοιπών δημοσίων θεαμάτων
Θέση Μανδριά - Χαλκίδα,
Τ.Κ.: 34100
ΑΦΜ: 114716460
ΔΟΥ : ΧΑΛΚΙΔΑΣ

350,00€ 409/04-01-2018 2413/11-12-2017
ΑΔΑ:ΩΓΧΑ7ΛΗ-
4ΩΣ

Παροχή
υπηρεσιών
ηχητικής
κάλυψης στα
πλαίσια της
συνδιοργάνω
σης της Π.Ε.
Εύβοιας με
την Ευρίπειο
Χορωδία για
το 16ο
χορωδιακό
φεστιβάλ
Χαλκίδας που
διεξήχθη 16-
12-2017.

2 ΔΑΝΑΪΒΑΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΣΚΟΙ – ΚΑΣΕΤΕΣ –
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ
Ελ. Βενιζέλου 17, Τ.Κ.:
34100, Χαλκίδα
ΑΦΜ: 013739864
ΔΟΥ : ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1.000,00€ 182/04-01-2018 2413/11-12-2017
ΑΔΑ:ΩΓΧΑ7ΛΗ-
4ΩΣ

Παροχή
υπηρεσιών
ηχητικής
κάλυψης για
τη
συνδιοργάνω
ση της Π.Ε.
Εύβοιας με το
Εμπορικό &
Βιομηχανικό
Σύλλογο
Χαλκίδας στα
πλαίσια της
μουσικής
κάλυψης των
κεντρικών
εμπορικών
δρόμων για
τα
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Χριστούγεννα
.

3 GJIKA ANAMARIA
Υπηρεσίες θεατρικών &
λοιπών δημοσίων θεαμάτων
Θέση Μανδριά - Χαλκίδα,
Τ.Κ.: 34100
ΑΦΜ: 114716460
ΔΟΥ : ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1.000,00€ 410/04-01-2018
2413/11-12-2017
ΑΔΑ:ΩΓΧΑ7ΛΗ-
4ΩΣ

Παροχή
υπηρεσιών
ηχητικής
κάλυψης για
τη
συνδιοργάνω
ση της Π.Ε.
Εύβοιας με το
Εμπορικό &
Βιομηχανικό
Σύλλογο
Χαλκίδας στα
πλαίσια της
μουσικής
κάλυψης των
κεντρικών
εμπορικών
δρόμων για
τα
Χριστούγεννα
.

4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Εμπόριο & επισκευές
ηλεκτρονικών συσκευών &
ταμειακών μηχανών,
Βράκα 28, Αλιβέρι, ΑΦΜ:
042400568, ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ

1.000,00€ 91/12-12-2017 1300/17-07-2017
ΑΔΑ:ΨΠΞΦ7ΛΗ-
24Σ

Παροχή
υπηρεσιών
ηχητικής
κάλυψης για
τη
συνδιοργάνω
ση της
Π.Ε. Εύβοιας
με την
«Ομάδα
Αλληλεγγύης
Αλιβερίου»
του
Φεστιβάλ
Αλληλεγγύης,
το
οποίο
πραγματοποι
ήθηκε
στις
30/07/2017
και 05-06/08/
2017

5 ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ήχος Φως – Αναλώσιμα
Η/Υ – Είδη Γάμου Βάπτισης,
Ταμυναίων 8, Αλιβέρι,
ΑΦΜ:066711562,
ΔΟΥ:ΚΥΜΗΣ

1.499,99€ 204/16-12-2017 2413/11-12-2017
ΑΔΑ:ΩΓΧΑ7ΛΗ-
4ΩΣ

Παροχή
υπηρεσιών
ηχητικής και
φωτιστικής
κάλυψης για
τη
συνδιοργάνω
ση της
Π.Ε. Εύβοιας
με τον
Εμπορικό
Σύλλογο
Αλιβερίου στα
πλαίσια των
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εορταστικών
εκδηλώσεων
«ΤΑΜΥΝΑΙΑ
2017» ΣΤΙς
16/12/2017.

6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΣΗ - Π.
ΜΑΤΣΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπορία – Έκδοση
Βιβλίων – Καρτών –
Λογισμικού – Φωτογραφικές
δραστηριότητες
Βουλής 32, Αθήνα, Τ.Κ.: 105
57
ΑΦΜ: 998108275, ΔΟΥ: Ε’
ΑΘΗΝΩΝ

1.240,00€ 442/28-12-2017 2521/18-12-2017
ΑΔΑ:ΩΗ497ΛΗ-
Φ6Ρ

Παροχή
υπηρεσιών
για
παραχώρηση
του
δικαιώματος
χρήσης
ψηφιακού
πεζοπορικού
χάρτη των
βουνών
Δίρφη και
Ξηροβουνίου
Εύβοιας για
τις ανάγκες
της Π.Ε.
Εύβοιας.

7 BEST CAR WASH –
ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΣΗΣ &
ΦΩΤΗΣ ΣΙΜΩΣΗΣ Ο.Ε.
Ορέστη Μακρή & Ληλαντίων,
Χαλκίδα, ΑΦΜ:999189056,
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

330,00€ 325/19-12-2017 319/20-02-2017
ΑΔΑ:ΩΔΝ27ΛΗ-
ΩΕΝ

Παροχή
υπηρεσιών
καθαρισμού
(πλύσιμο) –
απολύμανση
εννέα (9)
υπηρεσιακών
οχημάτων της
Π.Ε. Εύβοιας.

8 MYSERVICES SECURITY
AND FACILITY S.A. - ΙΔ.
ΕΠΙΧ. ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡ.
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 135-137,
Καλλιθέα Αττικής, Τ.Κ.: 176
72
ΑΦΜ:997516863, ΔΟΥ: ΦΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΑ

2.728,00€ 6829/09-10-2017 1575/28-08-2017
ΑΔΑ:Ω8ΕΠ7ΛΗ-
4ΦΞ

Παροχή
υπηρεσιών
ασφάλειας και
φύλαξης των
κτιριακών
εγκαταστάσε
ων της Π.Ε.
Εύβοιας από
05/09/2017
έως και
04/10/2017.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει η
αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 171

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 34o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 62/8-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
διαγωνιστικής διαδικασίας της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης
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νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά
έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 10150/341/15-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 62/8-01-2018 απόφασή της περί έγκρισης του πρακτικού της

επιτροπής διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας της 18ης Δεκεμβρίου 2017 και ανάθεσης
κατόπιν διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, σε συνέχεια του με αρ.
8989/267/11-01-2018 εγγράφου της επιτροπής διαγωνισμού, ως προς τους αριθμούς
κυκλοφορίας των προσωρινών μειοδοτών ΚΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Α/Α 22 του πίνακα) και
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Α/Α 28 του πίνακα), που αναγράφονται στον πίνακα β) των
προσωρινών μειοδοτών, ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 172

ΘΕΜΑ 35o: Ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών κατόπιν διαπραγμάτευσης, στα
πλαίσια εφαρμογής του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 274246/6411/16-
01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της

προκήρυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 ν,4412/2016, χωρίς έγκριση από
την ΕΑΑΣΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
εννέα (9) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, συνολικής δαπάνης 14.797,04€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (11.933,10 άνευ ΦΠΑ), για την εφαρμογή του υποχρεωτικού
μαθήματος κολύμβησης στην Π.Ε. Βοιωτίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα του
Παραρτήματος ΙΙ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 173

ΘΕΜΑ 36o: Λήψη απόφασης περί παραπομπής θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση αιτήματος του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ για εξωδικαστική
επίλυση διαφοράς της αριθμ. 143/9525/31-10-2000 αγωγής του εναντίον της πρώην
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας για καταβολή αμοιβής δαπανών μεταφοράς μαθητών,

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠ
ΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΟΜΟΛ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ. ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩ

ΣΗ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ –
ΕΚΠΤΩΣΗ

22 ΚΡΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

52 1027
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ-
ΚΡΙΕΖΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

TAE2773 47,90
€ 30,09% (α) ΚΡΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

(TAE2782 - 48,48 € - 29,25%)

54 1029 ΟΞΥΛΙΘΟΣ-
ΚΥΜΗ & ΕΠΙΣΤΡ. TAE2731 22,90

€ 35,85% (α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
(TAE2730 - 23,56 € - 34,01%)

28 ΜΠΕΝΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

8 1005
ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ-
ΨΑΧΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

TAE2436 92,93
€ 0,00%

82 1038

ΧΑΡΑΥΓΗ-
ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.
(ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

TAE2436 23,80
€ 15,96%
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κατόπιν προφορικών συμβάσεων που είχαν συναφθεί για τα σχολικά έτη 1996-1997, 1997-1998,
1998-1999, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 9594/448/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Παραπέμπει για λήψη απόφασης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας το θέμα περί έγκρισης του από 12/01/2018 αιτήματος του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ
ΘΗΒΏΝ για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς της αριθμ. 143/9525/31-10-2000 αγωγής, με την
οποία το ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ στρεφόταν εναντίον της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας
για καταβολή αμοιβής δαπανών μεταφοράς μαθητών, κατόπιν προφορικών συμβάσεων που
είχαν συναφθεί για τα σχολικά έτη 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999.

Συγκεκριμένα την καταβολή ποσού 179.219,57€, το οποίο αναλύεται ως εξής:
α) Ποσό 102.523,65€, το οποίο αποτελεί το αρχικό κεφάλαιο, με ημερομηνία εξόφλησης

έως 31-3-2018
β) Ποσό 76.695,92€, το οποίο αντιστοιχεί στο 50% των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας

με ημερομηνία εξόφλησης έως 30-6-2018
γ) Παραίτηση της εταιρείας από τη δικαστική δαπάνη όλων των βαθμίδων.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την παραπομπή του θέματος στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ωστόσο, ζήτησε πληρέστερη εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 174

ΘΕΜΑ 37o: Ανάθεση εκτέλεσης νέου μαθητικού δρομολογίου, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 12504/498/16-
01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Αναθέτει την εκτέλεση του υπ’ αριθμ. ΝΕΟ 15 μαθητικού δρομολογίου, χωρικής

αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, όπως προέκυψε από την ομαδοποίηση των μαθητικών
δρομολογίων με α/α 44 και α/α 45, στην εταιρεία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, για την
άμεση μεταφορά των μαθητών, ως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:

A/A
ΔΡΟΜ

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορι
σμού

Σχολική
Μονάδα

Μα
θητ
ές

Προσφορότε
ρο
μεταφορικό
μέσου
(Λεωφορείο-
Μικρό Λεωφ-
ο)

ΧΛΜ Δρομολόγι
ο μονό ή
με
επιστροφή

ΣΥΝΟΔΟΣ Ημερήσιο
κόστος
μετά της
έκπτωση

ΝΕΟ15 Α. ΘΩΜΑΣ
ΟΙΝΟΦΥΤΑ
ΔΗΛΕΣΙ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΘΗΒΑ ΕΙΔΙΚΟ
ΔΣ

ΘΗΒΑΣ

6
ΜΙΚΡΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
(ΕΙΔΙΚΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ
ΕΝΟ)

116 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΝΑΙ
(4,5 ώρες)

136,18

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 175

ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11226/360/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις και

παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Π.Ε. Εύβοιας κατά το
οικονομικό έτος 2018 ή πραγματοποιήθηκαν το 2017 και θα εξοφληθούν το 2018, ως κατωτέρω:

Α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071

α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1 πληρωμή του Υποέργου ΕΙΔΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, της Πράξης
"<<ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016>>-K.Σ.
ΕΥΒΟΙΑΣ΄΄ (Κωδικός ΟΠΣ
5000187) του Επιχ/κου Προγ/τος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

02.071.9475.01

Διαγωνιστική διαδικασία 1.167.237,05

Β. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+

ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2018

ΔΕΥΜΕΥ
ΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣ

Η

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜ

Ο
ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

1

Πληρωμή δαπάνης (εκτός
έδρας, ημερήσια
αποζημίωση κ.τ.λ.) του
Αντιπ. κ. Σπανού Φάνη
για τη συμμετοχή του στη
«Διεθνή Έκθεση BIG 5
SHOW DUBAI 2017», η
οποία θα πραγμ. από
26/11/2017 έως
29/11/2017 στο εκθ.
κέντρο Dubai World Trade
Centre Centre στο
Ντουμπάι, Hν Αραβικά
Εμιράτα

02.02.0
73.0717
.02

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων από
το εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα
(περιλαμβάνονται
ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα
μέλη της
Κυβέρνησης, του
Κοινοβουλίου, οι
Γεν. Γραμματείες,
οι Ειδικοί
Γραμματείς και οι
αιρετοί)

2.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00

2 Πληρωμή δαπάνης για
την συντήρηση-

02.02.0
73.0869

Αμοιβές για
συντήρηση και 7.106,62 18.763,12 1.496,40 10.160,10
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υποστήριξης του
λογισμικού (Πρόγρ. Διαχ.
Οικονομικού, Πρόγρ.
Δημοσίευσης Στοιχείων
Προϋπολογισμού &
Έργων, Πρόγρ.
Διαχείρισης Ανθρωπίνων
Πόρων, Πρόγρ.
Διαχείρισης Έργων,
Πρόγραμμα Διαχείρισης
Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλου-WEB )της
Π.Ε. Εύβοιας (υπόλοιπο
σύμβασης έως 30-4-
2018)

.01 επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

3

Παροχή ετήσιας
συντήρησης των
καυστήρων που είναι
εγκατεστημένοι στο κτίριο
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.0
73.0869
.02

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

868,00

4

Πληρωμή δαπάνης για
την συντήρηση-
υποστήριξης του
λογισμικού (Πρόγρ. Διαχ.
Οικονομικού, Πρόγρ.
Δημοσίευσης Στοιχείων
Προϋπολογισμού &
Έργων, Πρόγρ.
Διαχείρισης Ανθρωπίνων
Πόρων, Πρόγρ.
Διαχείρισης Έργων,
Πρόγραμμα Διαχείρισης
Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλου-WEB )της
Π.Ε. Εύβοιας

02.02.0
73.0869
.02

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

2.368,88 6.236,88 1.870,67 1.129,33

5

Πληρωμή δαπάνης
συμμετοχής υπαλλήλων
της ΠΕ Εύβοιας στο
συνέδριο "9ο OTS Forum"
που θα πραγματοποιηθεί
από Πέμπτη 16 έως
Σάββατο 18 Νοεμβρίου
2017 στο ξενοδοχείο
"Mediterranean Village"
στην Παραλία Κατερίνης

02.02.0
73.0881
.02

Αμοιβές για
εκπαίδευση
επιμόρφωση

380,00 380,00 0,00 0,00

6

Προμήθεια είκοσι επτά
(27) ανταλλακτικών
Συνεργείου Μηχ/των για
τις ανάγκες του Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (ΤΜΕ) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε.Εύβοιας

02.02.0
73.1321
.02

Προμήθεια ειδών
συντήρησης
επισκευής
μεταφορικών
μεσων ξηράς 964,78 5.000,00 2.132,70 1.902,52

7

Προμήθεια Εργαλείων
Συνεργείου Μηχ/των για
τις ανάγκες του Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (ΤΜΕ) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε.Εύβοιας

02.02.0
73.1699
.02

Λοιπές
προμήθειες

123,88

8 Προμήθεια για αναλώσιμα 02.02.0 Λοιπές 1.578,84 5.000,00 0,00 3.297,28
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, αλλά με
επιφύλαξη όσον αφορά στη δαπάνη με α/α Α.1 {πληρωμή του Υποέργου ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, της
Πράξης "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016”
- K.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΤΕΒΑ)}, επειδή, όπως κατ΄ επανάληψη έχει πει, δεν είναι αποσαφηνισμένα η
διαδικασία κατάρτισης του πίνακα των ωφελουμένων και ο μηχανισμός διανομής τους και στη
δαπάνη με α/α Β.1, που αφορά έξοδα για συμμετοχή σε εκθέσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 176

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την προμήθεια φωτοτυπικών
μηχανημάτων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 6940/225/10-
01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(8 Γάντια εργασίας, χαρτί
βιομ/κό, υγρό καθαρισμού
τζαμιών, σχοινί,88 κώνοι
σήμανσης, σπρέι
επαφών, κόλλα σιλικόνης
κλπ) του Συνεργείου
Μηχ/των της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της ΠΕ
Εύβοιας

73.1699
.02

προμήθειες

9

Προμήθεια τέσσερα (4)
φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων για τις
ανάγκες της Π.Ε.Εύβοιας

02.02.0
73.1713
.01

Προμήθεια
γραφομηχανών
μηχαν
φωτοαντιγρ

7.402,80 8.000,00 0,00 597,20

10

Προμήθεια λογισμικού
(μαζικής ανάρτησης στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) από την ΟΤS,
για τις ανάγκες του
Τμήματος Οικονομικής
Διαχ/σης και
Δημοσιονομικού Ελέγχου
της Π.Ε.Εύβοιας έτους
2017

02.02.0
73.1723
.02

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
προγραμμάτων-
λοιπών υλικών 1.587,20 1.587,20 0,00 0,00

11

Δαπάνη υπερωριών
προσωπικού της Δ/νσης
Αγροτ. Οικ. & Κτην/κής
στο Πρόγραμμα
καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς έτους
2016

02.02.0
73.5241
.02

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγής

1.500,00 50.000,00 22.055,13 26.444,87

12

Δαπάνες γεωργίας,
κτηνοτροφίας κλπ που
δεν προβλέπονται σε
άλλους κωδικούς
αριθμούς εξόδων

02.02.0
73.5244
.02

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφίας κλπ
που δεν
προβλέπονται σε
άλλους αριθμούς
εξόδων

1.000,00 2.000,00 279,00 721,00

ΣΥΝΟΛΟ 26.881,00 100.967,20 27833,9 46.252,30
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Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της δαπάνης, που αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ
του παρόντος 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)».

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
κανονικά έπρεπε να συγκεντρωθούν οι ανάγκες όλης της Περιφέρειας και να γίνει διαγωνισμός,
έστω συνοπτικός. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να αιτιολογείται το αίτημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 177

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση, με τον Σύλλογο Δασκάλων
και Νηπιαγωγών Χαλκίδας, του 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα: «Όταν το “πρόβλημα”
γίνεται πρόκληση», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5322/177/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού χιλίων ευρώ

(1.000,00€), για τη συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας του
2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα: «Όταν το “πρόβλημα” γίνεται πρόκληση», το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Φεβρουαρίου του 2018 στη Χαλκίδα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 3.280,00 € και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

Εκτυπώσεις για αφίσες, προσκλήσεις 450€
Τσάντες 550€

Σύνολο με ΦΠΑ 1.000,00 €

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας
οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0844 .

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε να εξαιρεθεί το ποσό των 550€, που αφορά τσάντες
για το συνέδριο, καθώς δεν τις θεωρεί απαραίτητες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 178

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση του Καρναβαλιού 2018 με τον
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Λουτρών Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 10369/344/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού χιλίων

πεντακοσίων ευρώ (1.500,00), για τη συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων
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Γυμνασίου Λουτρών Αιδηψού του Καρναβαλιού 2018, το οποίο θα διεξαχθεί στις 18
Φεβρουαρίου 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 2.000,00 € και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

ηχητική κάλυψη 1.500€

Σύνολο με ΦΠΑ 1.500,00 €

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας
οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0844.

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΥΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ002545637 2018-01-15.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το 1/3 του προτεινόμενου ποσού.
Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 179

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμή δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση του Καρναβαλιού 2018 με τον
Εμπορικό Σύλλογο Αλιβερίου, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11224/359/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού χιλίων

πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), για τη συνδιοργάνωση του Καρναβαλιού 2018 με τον εμπορικό
Σύλλογο Αλιβερίου, το οποίο θα διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου στο Αλιβέρι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 7.700,00 €και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

ηχητική κάλυψη 1.500€

Σύνολο με ΦΠΑ 1.500,00 €

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας
οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0844.

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΥΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ002548781 2018-01-16.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το 1/3 του προτεινόμενου ποσού.
Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 180

Σε αυτό το σημείο ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε να μάθει για ποιο λόγο είναι
αρμοδιότητα της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας να διατυπώνει αιτήματα για τη
χρηματοδότηση τέτοιων εκδηλώσεων.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11560/307/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2018 για προμήθειες,

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν στην Π.Ε. Φωκίδας κατά το έτος
2017 και οι οποίες νόμιμα αναλήφθηκαν εντός του έτους, αλλά δεν ενταλματοποιήθηκαν, ως
κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1
δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών OTE έτους

2017
02.04.073.0824.02

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

1.194,96

2

δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμού COSMOTE
του Αντιπεριφερειάρχη

της ΠΕ Φωκίδας
σύμφωνα με τις

αριθμ.οικ.136342/2286/0
2.09.2016 και

οικ.9452/187/18.01.2017
Αποφάσεις του

Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, από15.09.2017
έως 14.10.2017, από

15.10.2017 έως
14.11.2017 και από
15/11/2017 έως
14/12/2017

02.04.073.0826.02 Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας 163,02

3

δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμού COSMOTE

του Υπαλλήλου του
Τμήματος πολιτικής
Προστασίας της ΠΕ
Φωκίδας σύμφωνα με

την
οικ.9454/189/18.01.2017

απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας από 08.10.2017
έως 07.11.2017 και από

08.11.2017 έως
07.12.2017

02.04.073.0826.02 Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας 160,00
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4
δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών ΔΕΗ έτους

2017
02.04.073.0832.02 Ηλεκτρική ενέργεια 1.175,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.692,98

Β. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2018 από τον ειδικό Φορέα 073, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Πληρωμή
αποζημίωσης Λοιπών
εξόδων μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η δαπάνη
διοδίων, ο ναύλος
οχήματος και η

μίσθωση αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ

0715,0716,0717
υπαλλήλων της Π.Ε
Φωκίδας για το α΄
τρίμηνο του 2018

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος

οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716,071
7

5.600,00 40.000,00 0,00 34.400,00

2.

Πληρωμή Ημερήσιας
αποζημίωσης
μετακινουμένων

υπαλλήλων της Π.Ε
Φωκίδας για το

α΄τρίμηνο του 2018
στο εσωτερικό &

εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715, 0716 και 0717

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

3.500,00 25.000,00 0,00 21.500,00

3.

Πληρωμή δαπάνης για
εργασία επισκευής του
ταχογράφου στο ΚΗΗ
1627 όχημα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της

Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

62,00 5.143,12 0,00 5.081,12

4.

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο οποίος,
θα εκπροσωπήσει την
Π.Σ.Ε. στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά, στη

δικάσιμο της
27/02/2018, ή σε κάθε

μετ’ αναβολή

02.04.073.0871.02
Αμοιβές
φυσικών

πρόσωπων
621,24 20.000,00 18603,59 775,17
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 181

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 8793/392/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ορισθείσα, με την
εντολή να απο-κρούσει
την από 28/04/2006 και
με αριθμό καταθέσεως
111/01.04.2016 αίτηση
ακύρωσης, που άσκησε
η Κοινοπραξία με την
επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ

Α.Ε. - Κ. ΓΕ-
ΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

κ.λ.π. σύμφωνα με την
αριθμ.TT.208158/1637/
09.01.2018 εισήγηση
της Νομικής Υπηρεσίας

5.

Πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια

ανταλλακτικών για την
επισκευή του

ταχογράφου στο ΚΗΗ
1627 όχημα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της

Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

161,20 7.113,18 0,00 6.951,98

6.

Πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια σωλήνων
υψηλής πίεσης για το
ΚΗΗ 1625 όχημα της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε

Φωκίδας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

86,80 7.113,18 161,20 6.865,18

7.

Πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια δύο(2)

Μπαταριών για το Μ.Ε.
93436 Ι.Χ. όχημα της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε

Φωκίδας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

496,00 7.113,18 248,00 6.369,18

8.

Πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια σωλήνα
υψηλής πίεσης για το
Μ.Ε. 100967 Ι.Χ. όχημα
της Δ/νσης Τεχνικών

Έργων της Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

43,40 7.113,18 744,00 6.325,78

9.

Πληρωμή δαπάνης για
επιστροφή παραβόλου
που εκ παραδρομής

κατατέθηκε σε
λογαριασμό της Π.Ε
Φωκίδας σύμφωνα με

το αριθμ .
16/09.01.2018 έγγραφο
της Δ/νσης Ανάπτυξης

02.04.073.3199.01
Λοιπές

επιστροφές
εσόδων

250,00 1.000,00 0,00 750,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
10.820,64 119.595,84 19.756,79 89.018,41
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Π.Ε. Βοιωτίας
κατά το Οικονομικό Έτος 2018, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή ποσού στη
ΜΑΛΑΧΙΑ ΛΟΥΙΖΑ ,
επειδή εκ παραδρομής
κατέθεσε παραπάνω
χρήματα από το σωστό
για μεταβίβαση των δύο
αυτ/των , ΥΡΗ 5589,
ΥΜΡ 4423

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εξόδων

210,00 3.504,08 0,00 3.504,08

2

Επιστροφή ποσού στη
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΚΤΙΝΑ ,
επειδή εκ παραδρομής
κατέθεσε παραπάνω
χρήματα από το σωστό

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εξόδων

127,00 3.504,08 210,00 3.294,08

3

Επιστροφή ποσού στη
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ,
επειδή εκ παραδρομής
κατέθεσε ποσό για τα
βοσκοτόπια στη Π. Ε.
Βοιωτίας και όχι στη Π.
Ε. Ευβοίας

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εξόδων

46,00 3.504,08 337,00 3.167,08

4

Δέσμευση ποσού για
πληρωμή στη
εφημερίδα Η ΣΚΥΤΑΛΗ
για δημοσίευση της
ΣΟΧ 4/2017 για
πρόσληψη
προσωπικού

02.05.073.0841 .
01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις
γενικά

546,09 8.952,80 3.000,00 5.952,80

5

Δέσμευση ποσού για
πληρωμή στη
εφημερίδα ΒΟΙΩΤΙΚΑ
ΝΕΑ για δημοσίευση
της ΣΟΧ 4/2017 για
πρόσληψη
προσωπικού

02.05.073.0841 .
01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις
γενικά

580,32 8.952,80 3.546,09 5.406,71

6

Προμήθεια υλικών
(λαμαρίνες, γωνίες) και
εργασία για κατασκευή
έξι πλαισίων για το
κτίριο που στεγάζεται
το ΚΕΔΔΥ (Ισόγειο,
σκάλα και α όροφος)

02.05.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και
λοιπές αμοιβές

1.488,00 70.000,00 31.400,00 38.600,00

7
Δέσμευση ποσού για
δαπάνες προστασίας
Ελαιοπαραγωγής

02.05.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας
Ελαιοπαραγωγή

4.000,00 310.000,00 306.000,00 4.000,00

8

Προμήθεια
ανταλλακτικών για
επισκευή των φωτ/κών
του Τμήματος
Εμπορίου

02.05.073.1329.
01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης και
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

228,16 7.000,00 0,00 7.000,00

9

Κάλυψη δαπάνης για
επισκευή της
υγρομόνωσης του
δώματος του κτιρίου

02.05.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και
λοιπές αμοιβές

7.000,00 70.000,00 32.888,00 37.112,00
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που στεγάζεται το
ΚΕΔΔΥ, σύμφωνα με
το 3852/10 άρθρο 176
παράγραφος 1

10

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση FANCO , στη
δικάσιμο 1-2-18,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

621,24 26.877,92 5.915,24 20.962,68

11

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΒΙΟΚΟΤ , στη
δικάσιμο 7-2-18,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

819,64 26.877,92 6.536,48 20.341,44

12

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΓΕΩΡΓΟΙΥ
ΨΥΧΙΔΗ , στη δικάσιμο
22-2-18, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

530,72 26.877,92 7.356,12 19.521,80

13

Κάλυψη δαπάνης για
κατασκευή χωρίσματος
στο 4 όροφο του
Διοικητηρίου με
γυψοσανίδα και
μόνωση, σύμφωνα με
το 3852/10 άρθρο 176
παράγραφος 1

02.05.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και
λοιπές αμοιβές

1.227.60 70.000,00 39.888,00 30.112,00

14
Δαπάνες υπερωριακής
απασχόλησης
υπαλλήλων Π.Ε.Β

02.05.073.0511.
01

Αποζημίωση
για
υπερωριακή
απασχόληση

100.000,00 105.000,00 0,00 5.000,00

15

Δαπάνες για
απασχόληση κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες των
υπαλλήλων της Π.Ε.Β.

02.05.0512.01

Αμοιβή για
εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές
ώρες

15.000,00 16.000,00 0 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1321.424,77 617.334,8 390.015,21 112.319,59 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 182

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας,
οικονομικού έτους 2018, για δαπάνες προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11201/228/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή:
α) των δαπανών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το Οικονομικό έτος 2017 και θα

εξοφληθούν κατά το οικονομικό έτος 2018 για την Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Πληρωμή δαπάνης προμήθειας
πετρελαίου κίνησης (super diesel) για

τις ανάγκες των οχημάτων του
τμήματος Μηχανολογικού εξοπλισμού
της Δ.Τ.Ε της Π.Ε.Ευρυτανίας στα
πλαίσια του έργου της ΣΑΕΠ566 με
ενάριθμο 2016ΕΠ56600007 και με
τίτλο υποέργου ‘’Έκτακτη προμήθεια

καυσίμων για τις ανάγκες της
Π.Ε.Ευρυτανίας’’(Σύμβαση 64/2017,

ΑΔΑ:73Λ67ΛΗ-2ΕΩ).

03.071.
9459.02 Διάφορα Έργα 15.208,85

2

Πληρωμή δαπάνης προμήθειας
καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη)
για τις ανάγκες των οχημάτων της

Δ.Τ.Ε της ΠΕΕυρυτανίας από την υπ.
αριθμ.57/2017 παράταση σύμβασης

προμήθειας υγρών καυσίμων
(ΑΔΑ:6ΠΡ97ΛΗ-Α1Α)

03.073.
1511.02

Προμήθεια
καυσίμων και
λιπαντικών

1.731,67

3

Πληρωμή δαπάνης προμήθειας
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες
της Π.Ε. Ευρυτανίας από την υπ.

αριθμ.58/2017 παράταση σύμβασης
προμήθειας υγρών

καυσίμων(πετρελαίου θέρμανσης)
(ΑΔΑ:ΩΡΞ57ΛΗ-Χ20)

03.073.
1512.02

Προμήθεια
καυσίμων

θέρμανσης και
δαπάνες

κοινοχρήστων

1.060,57

β) των δαπανών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2018 για
την Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

1

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας καυσίμων
κίνησης (πετρέλαιο
κίνησης) και λιπαντικών,
για τα οχήματα-
μηχανήματα της ΔΤΕ
της ΠΕ Ευρυτανίας,
στα πλαίσια του έργου
της ΣΑΕΠ566 με
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 και
τίτλο υποέργου
‘’Προμήθεια Καυσίμων
& Λιπαντικών για τα
οχήματα & μηχανήματα
έργου Π.Ε.Ευρυτανίας
για τα έτη 2017-2018’’
έτους 2018.

03.071.
9459.01

Διάφορα
Έργα 41.744,22 365.000,00 267.547,10 55.708,68
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2

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας καυσίμων
κίνησης (αμόλυβδη
βενζίνη) και λιπαντικών,
για τα οχήματα της ΠΕ
Ευρυτανίας, για το έτος
2018.

03.073.
1511.01

Προμήθεια
καυσίμων &
λιπαντικών

7.449,48 53.932,33 42.747,40 3.735,45

3

Η δαπάνη αφορά
πληρωμή προστίμου
(άρθρο 54, Ν.4174/13)
στην ΑΑΔΕ, λόγω
εκπρόθεσμης υποβολής
δήλωσης φόρου
μεταβίβασης ακινήτου
από πλειστηριασμό της
Π.Ε.Ευρυτανίας (βάσει
του άρθρου 7, παρ.5,
Ν.1521/ 50, όπως
τροποποιήθηκε και
ισχύει).

03.073.
0899.01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

102,40 30.000,00 18.300,00 11.597,60

4

Η δαπάνη αφορά τις
υπηρεσίες για τη
Διακρίβωση των
εγκατεστημένων
μηχανημάτων μιας
μικτής αυτόματης
γραμμής ελέγχου στο
ΚΤΕΟ ΠΕ Ευρυτανίας.
Η διακρίβωση των
μηχανημάτων και
οργάνων θα γίνεται
σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ISΟ:
2008 και θα εκδίδονται
τα απαιτούμενα
αποδεικτικά έγγραφα.
(Έτος 2018:967,20)
(Έτος 2019: 483,60)
18REQ002549242

03.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

λοιπού
εξοπλισμού

967,20 6.500,00 483,60 5.049,20

5

Η δαπάνη αφορά τις
υπηρεσίες για τη
συντήρηση των
εγκατεστημένων
μηχανημάτων μιας
μικτής αυτόματης
γραμμής στο ΚΤΕΟ ΠΕ
Ευρυτανίας.
Η συντήρηση θα γίνεται
μια φορά το χρόνο ώστε
να διασφαλίζεται η
αποστολή
των πρωτογενών
μετρήσεων στο
Υπουργείο Μεταφορών
& Δικτύων και η
μηχανογράφηση του
ΚΤΕΟ.
(Έτος 2018:967,20)
(Έτος 2019: 483,60)
18REQ002549261

03.073.
0879.01

Λοιπές
αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

967,20 40.000,00 13.758,45 25.274,35

6 Η δαπάνη αφορά τις 03.073. Λοιπές 2.430,40 40.000,00 14.725,65 22.843,95
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υπηρεσίες για έλεγχο
όλων των
προγραμμάτων που
είναι εγκατεστημένα στο
server και στους
υπολογιστές του ΚΤΕΟ,
τη ρύθμιση και
συντήρηση του
εγκατεστημένου
προγράμματος
«Δ.ΚΤΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ»
(Έτος 2018:2.430,40)
(Έτος 2019: 1.215,20)
18REQ002549295

0879.01 αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

7

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού
(ρελέ, καλώδια,
ακροδέκτες χαλκού,
διακόπτες) για εργασίες
αντικατάστασης
ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού στη Δ/νση
Μεταφορών και
Επικ/νιών
ΠΕΕυρυτανίας.

03.073.
1311.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
και

επισκευής
εγκαταστάσε

ω

331,70 10.000,00 0,00 9.668,30

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 183

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12301/593/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες,

παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2018, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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Α/Α

1

Δαπάνη υπερωριακής
απασχόλησης Δ/νση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ -6ος-8ος-2017
(αρ.κατ.463-2017)

02.01.073.0511.
02

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

1.171,64

2

Δαπάνη μετακίνησης
εκτός έδρας
Περιφερειακής
Συμβούλου για
συμμετοχή της στην
Διεθνή Τουριστική
Έκθεση ΙΜΤΜ 2018 στο
ΤΕΛ ΑΒΙΒ Ισραήλ από 6-
7/2/2018

Έγγραφο 12169/25/16-1-
2018 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης -Απασχόλησης
-Εμπορίου & Τουρισμού
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0717.
01

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων από
το εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα
(περιλαμβάνοντα
ι ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα
μέλη της
Κυβέρνησης, του
Κοινοβουλίου, οι
Γεν. Γραμματείες,
οι Ειδικοί
Γραμματείς και οι
αιρετοί)

1.500,00

3

Δαπάνη χρηματοδοτικής
μίσθωσης ενός (1)
αυτοκινήτου μηνός
Δεκεμβρίου 2017 (ΤΠΥ
57811/29-12-2017)

02.01.073.0816.
02

Δαπάνες
χρηματοδοτικής
μίσθωσης

27,20

4

Δαπάνη για την μεταφορά
ευπαθών υλικών
(δειγμάτων) στο Γενικό
Χημείο του Κράτους και
της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας

Έγγραφο 121/10-01-2018
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0829.
01

Λοιπές
μεταφορές 1.000,00

5

Δαπάνη δημοσίευσης
Πράξεων Χαρακτηρισμού
που εκδόθηκε από το
Δασαρχείο Λαμίας για το
έργο “Επείγοντα
Αντιπλημμυρικά έργα
στην κοίτη του Σπερχειού
ποταμού, στο τμήμα από
Μερίστη μέχρι τις εκβολές
του”
-ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-

Έγγραφο 11438/315/16-
1-2018 Δ/νσης Τ.Ε.

02.01.073.0841.
01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις
γενικά

119,04

6

Δαπάνη δημοσίευσης
Πράξεων Χαρακτηρισμού
που εκδόθηκε από το
Δασαρχείο Λαμίας για το
έργο “Επείγοντα
Αντιπλημμυρικά έργα
στην κοίτη του Σπερχειού
ποταμού, στο τμήμα από
Μερίστη μέχρι τις εκβολές
του”
-ΣΕΝΤΡΑ-

Έγγραφο 11438/315/16-

02.01.073.0841.
01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις
γενικά

84,32
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1-2018 Δ/νσης Τ.Ε.

7

Δαπάνη δημοσίευσης
Πράξεων Χαρακτηρισμού
που εκδόθηκε από το
Δασαρχείο Λαμίας για το
έργο “Επείγοντα
Αντιπλημμυρικά έργα
στην κοίτη του Σπερχειού
ποταμού, στο τμήμα από
Μερίστη μέχρι τις εκβολές
του”
-ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ -

Έγγραφο 11438/315/16-
1-2018 Δ/νσης Τ.Ε.

02.01.073.0841.
01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις
γενικά

99,20

8

Δαπάνη αποκατάστασης
βλάβης στο δίκτυο
αποχέτευσης Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

02.01.073.0869.
02

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

744,00

9

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αγωγή καταβολής
αμοιβής εργολάβου από
σύμβαση έργου του
Φωτίου Ζορμπά)

11709/49/16-01-2018
έγγραφο Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

530,72

10

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας
(σχετικά με αίτηση
αναγνώρισης δικαιούχων
της Ασπασίας Σαμαρά και
λοιπών)

217641/1696/16-01-2018
έγγραφο Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

436,48

11

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(σχετικά με την
προσφυγή του
Αλέξανδρου Φουρλιά)

258550/2009/16-01-2018
έγγραφο Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

283,96

12

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(σχετικά με την
προσφυγή του ΟΤΑ με
την επωνυμία
“Περιφέρεια Στερεάς

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

357,12
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 184

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 7950/511/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. τις δαπάνες και τη δέσμευση πίστωσης, έτους 2018, για εξόφληση οφειλών

παρελθόντων ετών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:

Ελλάδας”)

157898/1197/16-01-2018
έγγραφο Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

13

Δαπάνη ετήσιας
συνδρομής στο site
“aftodioikisi.gr”

18REQ002532762 2018-
01-10

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.600,00

14

Προμήθεια καθισμάτων
γραφείου (4)

Έγγραφο 3582/24/8-1-
2018
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας

02.01.073.1711.
01

Προμήθεια
επίπλων 600,00

15

Προμήθεια καθίσματος
γραφείου (1)

Έγγραφο 72204/287/6-4-
2017
Δ/νσης Βιομηχανίας
Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων

02.01.073.1711.
01

Προμήθεια
επίπλων 100,00

16

Προμήθεια καθίσματος
γραφείου (1)

Το από 16-1-2018
Έγγραφο Αν/τή Γενικού
Δ/ντή Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.1711.
01

Προμήθεια
επίπλων 300,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 8.953,68

AA Τίτλος έργου Ειδικός
φορέας/
ΚΑΕ

Προμηθευτής Ποσό

1 Εργοδοτικές εισφορές απασχολούμενων στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε Φθιώτιδας)
στα πλαίσια του προγράμματος "Κοινωφελούς
εργασίας" του ΟΑΕΔ.

Χρηματοδότηση: ΟΑΕΔ

01.071 .9
412

Διάφοροι απασχολούμενοι 14.901,10

2 Δαπάνες επισκευής συντήρησης & λειτουργίας
μηχ. εξοπλισμού & μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας & σε εργασίες που
εκτελούνται με ίδια μέσα για την ΠΕ
Φθιώτιδας. Προμήθεια καυσίμων και

01.071
.9459

Διάφοροι προμηθευτές 30.000.00
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Β. τις δαπάνες και τη δέσμευση πίστωσης, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:

λιπαντικών.

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 566

3 Δαπάνες επισκευής συντήρησης & λειτουργίας
μηχ. εξοπλισμού & μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας & σε εργασίες που
εκτελούνται με ίδια μέσα για την ΠΕ
Φθιώτιδας. Προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασίες συντήρησης.

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 566

01.071
.9459

Διάφοροι προμηθευτές 15.000.00

1 Συμπληρωματικές εργασίες στο πέτρινο κτίριο
(πρώην Σανατόριο) του Γενικού Νοσοκομείου
Λαμίας

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 18REQ002533471

01.071.
9899

Για δημοπράτηση 70.000,00

2 Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται
από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α & Β βαθμού
(Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου στη
θέση «Θερμονέρι» ΤΟΕΒ Φακίτσας)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055
Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης (Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής
προστασίας)

01.071.
9471

Για υπογραφή σύμβασης 6.900,00

3 Μελέτη των θαλάσσιων βιολογικών πόρων του
Μαλιακού κόλπου, η επίδραση της κλιματικής
αλλαγής στο θαλάσσιο οικοσύστημα και
προτεινόμενα μέτρα διαχείρισής για την
βέλτιστη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων
της περιοχής

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ

ΑΔΑΜ: 18REQ002539788

01.071.
9779

Προγραμματική σύμβαση 60.000,00

4 Μετακινήσεις εκτός έδρας και οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 566

01.071.
9417

Διάφοροι δικαιούχοι
υπάλληλοι

29.930,16

5 Μετακινήσεις εκτός έδρας και οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 766

01.071.
9417

Διάφοροι δικαιούχοι
υπάλληλοι

44.311,89

6 Μετακινήσεις εκτός έδρας και οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 066

01.071.
9417

Διάφοροι δικαιούχοι
υπάλληλοι

5.775,35
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 185

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 558/16-01-2018
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας, όπως αναλύεται στις εισηγητικές εκθέσεις και αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων -
Εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, καταγγέλλοντας πολιτικά ότι “και
την νέα χρονιά συνεχίζεται η οικονομική διαχείριση, την οποία εξωθεί ο άτακτος ρυθμός
χρηματοδότησης, που εμποδίζει την Περιφέρεια να διαμορφώσει και να υλοποιήσει ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις τοπικές λαϊκές ανάγκες. Αυτό το αποδέχονται οι
διαχειριστές του συστήματος αδιαμαρτύρητα”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 186

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο “Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019”, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11/11167/15-01-
2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/15-01-2018 πρακτικό της της επιτροπής διενέργειας του

ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο “Καταπολέμηση κουνουπιών στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019”, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ,
που αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη για το Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την
καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας» τον οικονομικό φορέα “ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ”, αφού η υποβληθείσα
προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της υπ΄αριθ. 1ΔΑΑΠ/2017 διακήρυξης της Δ/νσης
Αγροτικής και Αλιευτικής Πολιτικής (προϋπολογισμός έργου 145.161,29€ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 34.838,71 € και συνολικά 180.000,00 €).

7 Μετακινήσεις εκτός έδρας και οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 0562 (0568)

01.071.
9417

Διάφοροι δικαιούχοι
υπάλληλοι

79.982,60
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Η Οικονομική προσφορά του προσφέροντα ανέρχεται σε εκατόν σαράντα τέσσερις
χιλιάδες εφτακόσια είκοσι ευρώ (144.720,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή εκατόν
εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (179.452,80 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των παραγράφων 2.2.8.2,
2.2.3 και 2.2.4 -2.2.8 της υπ΄αριθ. 1ΔΑΑΠ/2017 διακήρυξης της Δ/νσης Αγροτικής και Αλιευτικής
Πολιτικής, τα οποία θα υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ο προσωρινός ανάδοχος,
μετά από σχετική πρόσκληση που θα του αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 187

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού με
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου
Ελιάς, ετών 2018 και 2019 στην Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 266.250,60 €, β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης και γ) της δέσμευσης πιστώσεων.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 11797/309/16-
01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο την

χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς,
ετών 2018 και 2019 στην Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 266.250,60 €,

β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης και
γ) τη δέσμευση πιστώσεων από τον Ε.Φ.04.073 ΚΑΕ 5241 για τα έτη 2018 και 2019

ποσού 266.250,60 €(133.125,30 € ανά έτος).

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος θύμισε πως παρά τις προτάσεις του δεν έγινε συλλογική και
με ανοιχτές διαδικασίες εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της κουνουποκτονίας και
δακοκτονίας την προηγούμενη χρονιά.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 51o: Συγκρότηση & ορισμός μελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις
Πράξεις του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: 1) με κωδικό έργου
2017ΕΠ35620000 και τίτλο «Innovative cultural and creative clusters in the MED area-
Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED» και 2) με
κωδικό έργου 2017ΕΠ35620001 και τίτλο «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe -
RCIA».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 10912/36/15-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις Πράξεις του

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: 1) με κωδικό έργου 2017ΕΠ35620000 και
τίτλο «Innovative cultural and creative clusters in the MED area- Καινοτόμες πολιτιστικές και
δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA», το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG MED» και 2) πράξη με κωδικό
έργου 2017ΕΠ35620001 και τίτλο «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe - RCIA», και
ακρωνύμιο ''RCIA'' που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE», ως
εξής:

Α) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Innovative
cultural and creative clusters in the MED area- Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές
βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED», αποτελούμενη τα ακόλουθα μέλη:

Α/Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ονοματεπώνυμο Δ/νση -Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο Δ/νση - Ειδικότητα
1 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ

ΖΗΝΟΒΙΑ
Δνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού
Σχεδιασμού, ΠΕ
Μηχ/κών
Περιβάλλοντος

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ

Δνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού,
ΠΕ Χημικών

2 ΚΑΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
ΠΕ Γεωπόνων

ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού,
ΠΕ Γεωπόνων

3 ΠΟΛΥΖΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ

Δνση Οικονομικού και
Δημοσιονομικού
Ελέγχου, ΠΕ Διοικ.
Οικονομικού

ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ Δνση Οικονομικού και
Δημοσιονομικού
Ελέγχου, ΠΕ Διοικ.
Οικονομικού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Κα Γεωργούλα Ζηνοβία.

1. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η Παρακολούθηση και Παραλαβή της Πράξης
«Innovative cultural and creative clusters in the MED area» και ακρωνύμιο «CHIMERA».

2. Η Επιτροπή:
α) είναι η μόνη αρμόδια για την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της Πράξης

««Innovative cultural and creative clusters in the MED area» και ακρωνύμιο «CHIMERA» ,
β) προβαίνει σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του

προς παραλαβή αντικειμένου των συμβάσεων (εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή
κρίνεται αναγκαίο),

γ) συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
δ) παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων των επί μέρους

συμβάσεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αναδόχων,
ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία παρακολούθησης

και παραλαβής της ανωτέρω Πράξης και
στ) εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης «Innovative cultural

and creative clusters in the MED area» και ακρωνύμιο «CHIMERA» και την οριστική παραλαβή
της.

4. Η ανωτέρω Επιτροπή είναι άμισθη και θα συνεδριάζει εντός ωραρίου εργασίας των
δημοσίων υπαλλήλων.

Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Πολιτιστικές
και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe - RCIA», αποτελούμενη τα ακόλουθα μέλη:
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Α/Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ονοματεπώνυμο Δ/νση -
Ειδικότητα

Ονοματεπώνυμο Δ/νση - Ειδικότητα

1 ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δνση
Περιβάλλοντος
και Χωρικού
Σχεδιασμού, ΠΕ
Γεωπόνων

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΖΗΝΟΒΙΑ

Δνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού,
ΠΕ Μηχ/κών
Περιβάλλοντος

2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δνση
Περιβάλλοντος
και Χωρικού
Σχεδιασμού, ΠΕ
Χημικών

ΚΑΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, ΠΕ
Γεωπόνων

3 ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ Δνση
Οικονομικού και
Δημοσιονομικού
Ελέγχου, ΠΕ
Διοικ.
Οικονομικού

ΠΟΛΥΖΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ

Δνση Οικονομικού και
Δημοσιονομικού
Ελέγχου, ΠΕ Διοικ.
Οικονομικού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κος Χαριζόπουλος Νικόλαος.

1. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η Παρακολούθηση και Παραλαβή της Πράξης
«Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe - RCIA».

2. Η Επιτροπή:
α) είναι η μόνη αρμόδια για την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της Πράξης

«Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe - RCIA»,

β) προβαίνει σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του
προς παραλαβή αντικειμένου των συμβάσεων (εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή
κρίνεται αναγκαίο),

γ) συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
δ) παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων των επί μέρους

συμβάσεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αναδόχων,
ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία παρακολούθησης

και παραλαβής της ανωτέρω Πράξης και
στ) εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης «Πολιτιστικές και

Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Interreg Europe - RCIA» και την οριστική παραλαβή της.

4. Η ανωτέρω Επιτροπή είναι άμισθη και θα συνεδριάζει εντός ωραρίου εργασίας των
δημοσίων υπαλλήλων.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση και δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με
την συμμετοχή της Περιφέρειας άρα και με τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης,
εκτιμώντας πως “το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει ευρύτερη σημασία και πως δεν παράγει
όφελος για τους εργαζόμενους της περιοχής... Αντίθετα καλλιεργεί αυταπάτες και δημιουργεί
προϋποθέσεις που πιθανά να οδηγήσουν στον εκμαυλισμό συνειδήσεων…”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 189

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11381/39/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Επιχειρηματικότητας και

Εξωστρέφειας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ως
ακολούθως:

 Τετάρτη 17 Ιανουαρίου – Αθήνα
Εκπρόσωπος της ΠΣΤΕ στη συνεδρίαση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το
Δημογραφικό, μετά από την 860/12-01-2018 (ΑΔΑ:07-0525) πρόσκληση της Κοινοβουλευτικής
επιτροπής.
Δέσμευση ποσού 115 € για την ως άνω μετακίνηση.

 Παρασκευή 26 Ιανουαρίου έως Κυριακή 28 Ιανουαρίου - Αθήνα
Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως τιμώμενη περιοχή με ομαδικό περίπτερο
επιχειρήσεων στην 5η έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ στο Ολυμπιακό Ακίνητο
Ξιφασκίας – Ελληνικό. Τελετή Εγκαινίων και εκπροσώπηση της ΠΣΤΕ στο περίπτερο.
Δέσμευση ποσού 250 € για την ως άνω μετακίνηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 190

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακής Συμβούλου για τη συμμετοχή της
στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΜΤΜ 2018 στο Τελ Αβίβ Ισραήλ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ.ΣΤ/12172/26/16-
01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας της Περιφερειακής Συμβούλου Αικατερίνης Καλαντζή,

προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή τουριστική έκθεση
IMTM 2018 στο Τελ Αβίβ Ισραήλ, από 6 έως 7 Φεβρουαρίου 2018.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “έχουν γίνει
κάμποσα ταξίδια στο Ισραήλ, χωρίς να καταγράφεται κάποιο αποτέλεσμα”. Επίσης, δεν θεωρεί
πολιτικά σκόπιμη την με όποιο τρόπο πολιτική στήριξη του Ισραήλ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 191
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Χαράλαμπος Σανιδάς Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Αργυρίου

Ευστάθιος Κάππος

Κωνσταντίνος Βαρδακώστας

Γεώργιος Γκικόπουλος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

Δημήτριος Τιμπλαλέξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση Έγκρισης

Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση Δέσμευσης Ποσό

1

Δαπάνη για αφίσες, προσκλήσεις,

τιμητικές πλακέτες της

συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης

τιμή στη οικογένεια με το σύλλογο

Πολυτέκνων Λιβαδειάς

Α. ΛΑΖΟΣ- Λ. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε ΑΦΜ 081887350 Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

104/15-1-18 ΑΔΑ
6KΣΒ7ΛΗ-3ΩΣ

ΕΦ.Ο73.
ΚΑΕ 0844

Αρ. δέσμευσης 1112/17-1-18 ΑΔΑ
Ψ3ΠΛ7ΛΗ-4ΥΘ 1.200,00

2

Δαπάνη για βιντεοσκόπηση και

φωτογράφιση της συνδιοργάνωσης

της εκδήλωσης τιμή στη οικογένεια

με το σύλλογο Πολυτέκνων

Λιβαδειάς

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΦΜ 031407994
Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

104/15-1-18 ΑΔΑ
6KΣΒ7ΛΗ-3ΩΣ

ΕΦ.Ο73.
ΚΑΕ 0844

Αρ. δέσμευσης 1112/17-1-18 ΑΔΑ
Ψ3ΠΛ7ΛΗ-4ΥΘ 460,00

3

Δαπάνη για ηχητική κάλυψη της

συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης

τιμή στη οικογένεια με το σύλλογο

Πολυτέκνων Λιβαδειάς

ΒΕΡΔΙΝΑΚΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΦΜ
027342522 Δ.Ο.Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

104/15-1-18 ΑΔΑ
6KΣΒ7ΛΗ-3ΩΣ

ΕΦ.Ο73.
ΚΑΕ 0844

Αρ. δέσμευσης 1112/17-1-18 ΑΔΑ
Ψ3ΠΛ7ΛΗ-4ΥΘ 500,00

4

Δαπάνη για ενοικίαση αίθουσας της

συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης

τιμή στη οικογένεια με το σύλλογο

Πολυτέκνων Λιβαδειάς

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΦΜ
062337806 Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

104/15-1-18 ΑΔΑ
6KΣΒ7ΛΗ-3ΩΣ

ΕΦ.Ο73.
ΚΑΕ 0844

Αρ. δέσμευσης 1112/17-1-18 ΑΔΑ
Ψ3ΠΛ7ΛΗ-4ΥΘ 800,00

5
Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη της

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

Σ. ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒΕ ΑΦΜ
082567166 Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

110/8-1-18 ΑΔΑ
ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2

ΕΦ.Ο73.
ΚΑΕ 0879

Αρ. δέσμευσης 548/8-1-18 ΑΔΑ
ΩΞΠ37ΛΗ-ΨΚ5 4.950,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τιµή υπολογισµού καυσίµου = 1,303 (28.11.2017)

A/A
ΔΡΟΜΟ

Λ
ΟΓΙΩΝ

Τόπος
παραλαβ

ή ς

Τόπος
προορισ
μο ύ

Σχολικ
ή
Μονάδ
α

ΜΑΘΗΤ
Ε Σ
2018

Προσφορ
ό τερο

μεταφορι
κ ό

μέσου
(Λεωφορ
εί ο-
Μικρό
Λεωφ-ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ Δρομολ
ό γιο
μονό ή
με

επιστρο
φή

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Σ - ΑΦΙΞΗΣ

ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Αριθ.
Δρομολ
ο γίων
στην

Σύμβασ
η

Ημερήσι
ο κόστος
άνευ
ΦΠΑ

Ημερ
ή σιο
κόστο
ς με
ΦΠΑ

Συνολικό
κόστος
άνευ
ΦΠΑ

Συνολικό
κόστος με

ΦΠΑεντός πόλεως εκτός πόλεως, ΚΜ
ΣΥ
Ν
ΟΛ
Ο

μικρή
κλίση

μεγάλ
η
κλίση

μικρή
κλίση

μεγάλ
η
κλίση

ΔΡ_1 ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(1ο
ΓΥΜΝΑΣΙ

Ο)

1ο ΔΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ,

2ο ΔΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

50
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙ Ο

8,6 0 42,6 0 51,2
ΜΕ

ΕΠΙΣΤ
ΡΟ ΦΗ

10:00-
11:45

20 125,8
7

156,08 2517,40 3121,58

ΔΡ_2 ΟΡΧΟΜΕ
Ν ΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(1ο

ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο)

1ο ΔΣ
ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΥ

29
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙ Ο

6 0 21 0 27
ΜΕ

ΕΠΙΣΤ
ΡΟ ΦΗ

10:00-
11:45

20 77,46 96,05 1549,20 1921,01

ΔΡ_3 ΟΡΧΟΜΕ
Ν ΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(1ο

ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο)

2ο ΔΣ
ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΥ

29
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙ Ο

6 0 21 0 27
ΜΕ

ΕΠΙΣΤ
ΡΟ ΦΗ

10:00-
11:45

20 77,46 96,05 1549,20 1921,01

ΔΡ_4α ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(1ο
ΓΥΜΝΑΣΙ

Ο)

5ο ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙ

ΑΣ
(Γ΄ΤΑΞΗ)

16
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙ Ο

4 0 0 0 4
ΜΕ

ΕΠΙΣΤ
ΡΟ ΦΗ

10:00-
11:45

20 35,98 44,62 719,60 892,30

ΔΡ_4β ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(1ο
ΓΥΜΝΑΣΙ

Ο)

5ο ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙ

ΑΣ
(Δ΄ΤΑΞΗ)

16
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙ Ο

4 0 0 0 4
ΜΕ

ΕΠΙΣΤ
ΡΟ ΦΗ

11:45-
13:15

20 35,98 44,62 719,60 892,30

ΔΡ_5α ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(1ο
ΓΥΜΝΑΣΙ

Ο)

6ο ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙ
ΑΣ (Γ'
ΤΑΞΗ)

15
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙ Ο

3,8 0 0 0 3,8
ΜΕ

ΕΠΙΣΤ
ΡΟ ΦΗ

10:00-
11:45

20 35,98 44,62 719,60 892,30

ΔΡ_5β ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(1ο
ΓΥΜΝΑΣΙ

Ο)

6ο ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙ
ΑΣ (Δ'
ΤΑΞΗ)

18
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙ Ο

3,8 0 0 0 3,8
ΜΕ

ΕΠΙΣΤ
ΡΟ ΦΗ

11:45-
13:15

20 35,98 44,62 719,60 892,30

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2
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ΔΡ_6 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(1ο
ΓΥΜΝΑΣΙ

Ο)

ΔΣ
ΧΑΙΡΩΝΕΙ
ΑΣ

7
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙ Ο

8 0 23,4 0 31,4
ΜΕ

ΕΠΙΣΤ
ΡΟ ΦΗ

08:10-
10.00

10 58,17 72,13 581,70 721,31

ΔΡ_7
ΑΓ.ΤΡΙΑΔ

Α-
ΑΓ.ΓΕΩΡΓ

ΙΟ Σ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(1ο

ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο)

ΔΣ
ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ

Σ- ΔΣ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙ

ΟΥ

16
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙ Ο

9 0 32,6 3,6 45,2
ΜΕ

ΕΠΙΣΤ
ΡΟ ΦΗ

10:00-
11:45

20 76,18 94,46 1523,60 1889,26

ΔΡ_8
ΑΓ.

ΔΗΜΗΤΡΙ
Ο Σ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(1ο

ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο)

ΔΣ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΥ

16
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙ Ο

6 0 25,4 0 31,4
ΜΕ

ΕΠΙΣΤ
ΡΟ ΦΗ

10:00-
11:45

10 55,27 68,53 552,70 685,35

ΔΡ_9 ΠΑΥΛΟΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(1ο
ΓΥΜΝΑΣΙ

Ο)

ΔΣ ΠΑΥΛΟΥ 17
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙ Ο

3 0 35 12 50
ΜΕ

ΕΠΙΣΤ
ΡΟ ΦΗ

10:00-11:45 10 78,09 96,83 780,90 968,32

Σ Υ Ν Ο Λ Α 11933,10 14797,04

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

Επιτροπής
Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση Δέσμευσης Ποσό

1 Προμήθεια τεσσάρων
(4) φωτοτυπικών
μηχανημάτων για τις
ανάγκες των
υπηρεσιών της
Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας.

Θ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΜ: 026321307
ΔΟΥ: Λειβαδιάς.
Τ. Δ/νση: Σοφοκλέους 46,
32131 Λειβαδιά .

Αρ. πρωτ.:
238562/5900/
31-10-2017.

2154/06-11-2017
Πρακτικό 41ο,Θέμα 41ο,
α/α: 11
(ΑΔΑ: ΩΕ1Χ7ΛΗ-ΗΟΡ).

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
1713

Αρ. Δέσμευσης:
247419/6118.
ΑΔΑ: 7ΙΣΥ7ΛΗ-Υ2Ξ, ΑΔΑΜ:
17REQ002222330

7.402,80 €

ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2
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