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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
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: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 5ης Φεβρουαρίου 2018
Αριθμός Πρακτικού 6

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 5 Φεβρουαρίου 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.) 23894/358/31-01-2018 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 του αριθμ. 5/29-01-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 18173/145/23.01.2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 19932/165/25.01.2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας , νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία “Χ.Ι. Πανταζής - Α.Ε.”, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
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ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΕΦ223/10-03-2016
έφεσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΕΦ222/10-03-2016
έφεσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΕΦ221/10-03-2016
έφεσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΕΦ220/10-03-2016
έφεσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Δημητρίου Λύκου, ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 11o: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 68/2017 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Λαμίας, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 12o: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. Α3/2017 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας [Τμήμα Α΄ Μονομελές], για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15851/38/22-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 21/01/2018)

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9189/19/17-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 10/01/2018).

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 785/1/4-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 2/01/2018).

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: Έργα -
άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2017-2019», χρήση 2017, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 380/18387/24-01-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 24-01-2018 στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού.
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. οικ.14475/344/18-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας άλατος.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 18263/37/24-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονόπτωση της 24-01-2018).

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, για τη χρονική περίοδο 2015-
2017, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: “Αποκατάσταση μονώσεων
δωμάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΙ Στερεάς (Φάση Α)” του έργου: “Συντηρήσεις -
επισκευές κτιρίων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 1.940.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή νέας γέφυρας τύπου
μπέλεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστριού Ν.Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού
350.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Ασφαλτόστρωση προαυλίου χώρου Εκκλησιαστικού
Λυκείου Λαμίας”, προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “Διασταύρωση Μαρμαρίου -
Μαρμάρι”, προϋπολογισμού 770.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 25o: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1363/24-07-2017 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση εκ νέου των όρων
διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
οδικού δικτύου Τροβάτο - Τρία Σύνορα (Έτους 2017)», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών του έργου: «Βελτίωση οδού
Αλίαρτος - Άγιος Δημήτριος» χρήσης 2017, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής
προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου» έτους 2018, προϋπολογισμού 239.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου:
«Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας του Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης του
έργου: «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)»,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Οδού
Σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, τμήμα από Χ.Θ. 8+120 έως Χ.Θ. 11+627,05»,
προϋπολογισμού 6.400,000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Βελτίωση οδού
Αμφίκλεια - Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού», προεκτιμώμενης αμοιβής 95.367,00 € χωρίς
ΦΠΑ και αναθεώρηση..

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της μελέτης: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων
βράχων στην επ. οδό αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης», Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την “Προμήθεια πουλερικών, βόειου κρέατος,
χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών
παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών, καφέ-ζαχαρωδών μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών,
ειδών οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής
συνδρομής, για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ), για τον φορέα
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Εύβοιας”, προϋπολογισμού 1.273.821,03 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1/2018 πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του
ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, ειδών
παντοπωλείου, ελαιόλαδου, γαλακτοκομικών, οπωροκηπευτικών για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό
Ευρυτανίας», συνολικού προϋπολογισμού 134.223,93 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 35o: Α. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 168/22-01-2018 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ. Β. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης
2017”, Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινών
μειοδοτών για τα τμήματα 1 και 2.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών
από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή (Α΄ Τάξης).

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για το έργο: “Δημιουργία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης των επαγγελματιών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων”.

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 222049/8306/10-10-2017 (ΑΔΑΜ:
17SYMV002096886) αρχικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: “Ένταξη σχολείων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα «THE TIPPING POINT».

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση τροποποίησης της από 6/11/2017 Σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΣΔΚ7ΛΗ-ΩΤΕ και
ΑΔΑΜ: 17SYMV002196327), ως προς το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, λόγω της μεταβίβασης
των προγραμμάτων του «ACE ERP e CM Μελέτη / Κοστολόγηση ACE ERP e CM Κατασκευή»
από την «ACE HELLAS SA» στη «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική
εταιρεία», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων , Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης προμηθειών και υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς με τον
Εμπορικό Σύλλογο Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο
Ωρεών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση του Καρναβαλιού Κύμης 2018,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση του Καρναβαλιού
Αυλωναρίου 2018, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του
Δημήτρη Μυταρά, που οργανώνει η Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία με το Εργαστήρι Τέχνης
Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με αφορμή τον
εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας με τον εκπολιτιστικό και εξωραϊστικό σύλλογο Λουκισίων
«ΑΝΘΗΔΩΝ» 1979», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2018, για
προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και συνδιοργανώσεις, Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 59o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δαπάνης, δέσμευσης πίστωσης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 61ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 9/3-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από
τον Τακτικό Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για δαπάνες προμηθειών, εργασιών,
παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 62o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:
“Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2018 στην Π.Ε. Βοιωτίας“, προϋπολογισμού
60.665,88€ με ΦΠΑ, β) των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών γ) της σχετικής διάθεσης
πίστωσης και δαπάνης.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 63o: Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης»,
προϋπολογισμού 2.433.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 64o: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11/3-1-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής αγαθών & υπηρεσιών,
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης για προμήθειες, εκτέλεση
εργασιών ή παροχή υπηρεσιών και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, των υπηρεσιών
της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 65o: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και
υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 66o: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων
Συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) για ένα έτος, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 67o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή του
στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB 2018 στο Βερολίνο.

ΘΕΜΑ 68o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή του
στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση TTR 2018 στο Βουκουρέστι.
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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, 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 παραβρέθηκε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών
Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ, κ. Ιωάννης Καρνάβας.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Οικονομική Επιτροπή, το πρώτο θεσμικό όργανο
που συνεδριάζει μετά την επίθεση που δέχτηκε το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Κυρίτσης, δήλωσε ότι καταδικάζει το συγκεκριμένο περιστατικό,
όπως και κάθε αποτρόπαια πράξη βίας και εγκληματικότητας.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, στα πλαίσια ενημέρωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου
και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ζήτησε να οργανωθεί μια
ολοκληρωμένη συζήτηση:

- “Για το ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων του ΕΣΠΑ, προκειμένου να
διαμορφωθεί άποψη για τον τρόπο διαχείρισης του.

- Για τις διάφορες αναπτυξιακές εταιρείες που μετέχει η Περιφέρεια και τα αποτελέσματα
που είχαν την τελευταία τριετία.

- Για τις σκέψεις που υπάρχουν στη διοίκηση γύρω από την κατανομή και διάθεση των
ποσών που διαθέτουμε από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων”.

Με δεδομένη, επίσης, τη συστηματική αποφυγή διατύπωσης απαντήσεων – θέσεων της
διοίκησης στα ερωτήματα που έχει θέσει η “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ’ τόσο στην Οικονομική
Επιτροπή όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο δήλωσε ότι:

“Η στάση που κρατάει η Περιφερειακή Αρχή είναι αλαζονική και υποτιμάει κατάφορα
ακόμα και τις πιο στοιχειώδεις διαδικασίες συνεννόησης.

Ερωτηματικά δημιουργούνται και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που αποφεύγουν να
ασχοληθούν με το θέμα.

Η παράταξη θα κάνει ότι μπορεί, για να δημοσιοποιηθεί αυτή η στάση”.

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: Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης & διενέργειας του διαγωνισμού και
εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών 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. Φθιώτιδας”.

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

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών. Π.Ε.
Βοιωτίας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι δεν υπάρχει
χρονικό περιθώριο για τη λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της
επιτροπής λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας των εκδηλώσεων.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Η εισαγωγή των θεμάτων προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της

κατεπείγουσας φύσης τους.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί
απευθείας ανάθεσης μετακίνησης μαθητών για τις εκδηλώσεις της Χιονονιφάδας 2018, Π.Ε.
Φωκίδας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι δεν υπάρχει
χρονικό περιθώριο για τη λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της
επιτροπής λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας των εκδηλώσεων.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Συμπλήρωση της αριθμ. 45/8-1-2018 (ΑΔΑ:ΩΠ207ΛΗ-Ι36) απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της αριθμ. 159/05-01-
2018 (ΑΔΑ: 7ΜΕΣ7ΛΗ-3ΥΞ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που αφορά
έγκριση: α) παράτασης συμβάσεων, β) πρακτικών δημοπρασίας και γ) προσωρινών αναθέσεων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μέχρι την ολοκλήρωση των οικείων
διαγωνισμών και όχι πέραν της 28-2-2018.

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

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 269

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης & διενέργειας του διαγωνισμού και
εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών 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. Φθιώτιδας”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 34/24530/31-01-
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
Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 221 περί Οργάνων

Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)» για την ανάδειξη αναδόχων/ων του έργου με τίτλο: “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. Φθιώτιδας”, ως εξής:
Α) Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμού:
1. Δημήτριος Αλεξίου, Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας,

με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Καζάνα, Γεωπόνο Γ. Α . Ο.. Αταλάντης
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2. Ιωάννης Ζαρμπούτης, Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε.
Φθιώτιδας, με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Καρίμαλη, Γεωπόνο του Γ.Α.Ο Στυλίδας.

3. Ευάγγελος Μπλέτσας, Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε.
Φθιώτιδας, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Χονδρόπουλο, Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτ.
Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας,

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Δημήτριος Αλεξίου, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη
Καζάνα.

Β) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων- Προσφυγών
1. Ιωάννης Φράγκος, Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας,

με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Στεργιανό, Γεωπόνο Γ.Α.Ο Δομοκού.
2. Ευαγγελία Καλτσούλα, Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε.

Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Κατσίκα, Τεχνολόγο Γεωπονίας της
Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας.

3. Κωνσταντίνος Ράμμος, Τεχνολόγος Γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης
Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά του την Μαρία Κάζα, Τεχνολόγο Γεωπονίας της Δ/νσης
Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ιωάννης Φράγκος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο
Στεργιανό.

Γραμματέας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται ο Αναστάσιος Μαντζώρος, υπάλληλος
της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά του την
Κωνσταντία Ανεστοπούλου, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

Στους υπαλλήλους της Π.Σ.Ε. Βασιλική Παλαιολόγου και Εμμανουήλ Σπαθούλα, οι
οποίοι είναι πιστοποιημένα μέλη του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. παρέχεται το δικαίωμα: α) ελεγχόμενης
πρόσβασης στα συστήματα του ΕΣΗΔΗΣ και στο χώρο που αφορά την Π.Στ.Ε. και την αριθ.
1ΔΑΟK. /2018 διακήρυξη, προκειμένου να λαμβάνουν τα υποβληθέντα ερωτήματα, την πορεία
τους και την πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και β) αποσφράγισης των προσφορών.

Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων
Υπηρεσιών στο κτίριο της Δ.Α.Ο.Κ και θα λειτουργούν μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω
διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης η Υπηρεσία θα
υποβάλλει τα πρακτικά των ανωτέρω επιτροπών στην επιτροπή κατακύρωσης του διαγωνισμού
(Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) για την κατά νόμο έγκριση.

Η θητεία των παραπάνω Επιτροπών είναι μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και
του όλου έργου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει την ως άνω εισήγηση, προτρέποντας
ωστόσο η σύνθεση των εν λόγω επιτροπών να αλλάζει κάθε χρόνο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 270

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών. Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 25646/918/1-
02-2018 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

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των παρακάτω δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών
στην Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ A

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
έγκρισης
δαπάνης

οικονομικής
επιτροπής

Ε.Φ/ ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟ

1

Προμήθεια ειδών
ένδυσης για την
διεξαγωγή του

MASKARUN στις
11-02-2018

ERCO
PROMOTION

247/29-01-
2018

(ΑΔΑ:6ΚΑΛ7Λ
Η-Π6Α)

Ε.Φ 073 ΚΑΕ
0844 1356 1.200,00€

2

Δαπάνη για την
Μετάδοση του

Καρναβαλιού 2018
στον Ορχομενό στις

18-02-2018

STAR
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

247/29-01-
2018

(ΑΔΑ:6ΚΑΛ7Λ
Η-Π6Α)

ΕΦ.073 ΚΑΕ
0844 1356 3.000,00€

3

Δαπάνη για τις
Ηχητικές καλύψεις
των εκδηλώσεων
του Καρναβαλιού

2018 στον
Ορχομενό στις

11,17 & 18/02/2018

Σ.ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ &
ΣΙΑ ΟΕΒΕ

247/29-01-
2018

(ΑΔΑ:6ΚΑΛ7Λ
Η-Π6Α) &
104/15-01-

2018
(ΑΔΑ:6ΚΣΒ7Λ

Η-3ΞΒ)

ΕΦ.073 ΚΑΕ
0844 1356 & 1140 5.800,00€

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “τα χρήματα
που διατίθενται για το καρναβάλι του Ορχομενού είναι πολλά”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, μέχρι να δοθούν επαρκείς
διευκρινίσεις για τις ως άνω δαπάνες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 271

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26530/1147/2-02-

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

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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1 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ

ΑΦΜ:046784249

19.862,43€ 864/30-1-2018 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

2 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ:101903853

1.649,8€9

1.741,56€

29/31-1-2018

31/31-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ:078996230

1.192,88€

1.160,64€

71/31-1-2018

70/31-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΑΦΜ:028609255

1.441,40€

1.365,54€

20/31-1-2018

19/31-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

5 ΖΩΗ ΦΙΝΕ

ΑΦΜ:300205120

1.298,80€

587,36€

21/31-1-2018

22/31-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

6 ΑΝΔΡΕΑΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

ΑΦΜ:112441094

761,86€ 13/1-2-2018 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

7 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΦΜ:997391171

76.156,13€ 1/31-12-2017 - 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 272

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 26261/808/2-

02-2018 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 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον κάτωθι αναλυτικό πίνακα Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ
ΜΕ

Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ

Α

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΑΠ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3.428,57€ 11/15-01-2018 614/10-04-2017

Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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Συντήρηση & Επισκευή
Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων,
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη
Συστημάτων
Πληροφορικής
Μήλου & Ιθάκης 7,
Χαλκίδα, Τ.Κ.: 34100
ΑΦΜ: 068577710
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ:Ω7Ξ67ΛΗ-
ΧΟΙ

ηλεκτρονικού,
ηλεκτρομηχανολογικού
και μηχανογραφικού
εξοπλισμού για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας βάσει
της της αριθμ.
144310/3367/30-06-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV001622113
2017-06-30) Σύμβασης

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΑΠ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Συντήρηση & Επισκευή
Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων,
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη
Συστημάτων
Πληροφορικής
Μήλου & Ιθάκης 7,
Χαλκίδα, Τ.Κ.: 34100
ΑΦΜ: 068577710
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

3.428,57€ 12/15-01-2018 614/10-04-2017
ΑΔΑ:Ω7Ξ67ΛΗ-
ΧΟΙ

Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης
ηλεκτρονικού,
ηλεκτρομηχανολογικού
και μηχανογραφικού
εξοπλισμού για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας βάσει
της της αριθμ.
144310/3367/30-06-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV001622113
2017-06-30) Σύμβασης

3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΑΠ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Συντήρηση & Επισκευή
Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων,
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη
Συστημάτων
Πληροφορικής
Μήλου & Ιθάκης 7,
Χαλκίδα, Τ.Κ.: 34100
ΑΦΜ: 068577710
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

3.428,57€ 13/15-01-2018 614/10-04-2017
ΑΔΑ:Ω7Ξ67ΛΗ-
ΧΟΙ

Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης
ηλεκτρονικού,
ηλεκτρομηχανολογικού
και μηχανογραφικού
εξοπλισμού για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας βάσει
της της αριθμ.
144310/3367/30-06-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV001622113
2017-06-30) Σύμβασης

4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΑΠ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Συντήρηση & Επισκευή
Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων,
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη
Συστημάτων
Πληροφορικής
Μήλου & Ιθάκης 7,
Χαλκίδα, Τ.Κ.: 34100
ΑΦΜ: 068577710
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

3.428,57€ 14/15-01-2018 614/10-04-2017
ΑΔΑ:Ω7Ξ67ΛΗ-
ΧΟΙ

Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης
ηλεκτρονικού,
ηλεκτρομηχανολογικού
και μηχανογραφικού
εξοπλισμού για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας βάσει
της της αριθμ.
144310/3367/30-06-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV001622113
2017-06-30) Σύμβασης

5 ΑΛΕΞΙΟΣ Τ.
ΣΑΜΑΤΙΔΗΣ
Ταχυμεταφορές
Εγγράφων & Δεμάτων,
Μαυρογένους 2,
Χαλκίδα, Τ.Κ.: 34100,
ΑΦΜ: 066121433, ΔΟΥ:
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

342,82€ 4929/31-12-2017 171/30-01-2017
ΑΔΑ:6ΦΝΣ7ΛΗ-
Τ7Η

Παροχή υπηρεσιών
διακίνησης επείγουσας
αλληλογραφίας
(ταχυμεταφορές) για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας και των
Δ/νσεων Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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του νομού Εύβοιας βάσει
της της αριθμ.
74770/1827/10-04-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV006051675
2017-04-10) Σύμβασης

6 ΑΛΕΞΙΟΣ Τ.
ΣΑΜΑΤΙΔΗΣ
Ταχυμεταφορές
Εγγράφων & Δεμάτων,
Μαυρογένους 2,
Χαλκίδα, Τ.Κ.: 34100,
ΑΦΜ: 066121433, ΔΟΥ:
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

698,00€ 4935/30-01-2018 171/30-01-2017
ΑΔΑ:6ΦΝΣ7ΛΗ-
Τ7Η

Παροχή υπηρεσιών
διακίνησης επείγουσας
αλληλογραφίας
(ταχυμεταφορές) για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας και των
Δ/νσεων Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης
του νομού Εύβοιας βάσει
της της αριθμ.
74770/1827/10-04-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV006051675
2017-04-10) Σύμβασης

7 ΠΑΝΤ. ΣΑΛΕΜΗΣ – Ο.
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ Ο.Ε.
Τεχνικό Γραφείο
Ανελκυστήρων
ΑΦΜ: 081432551, ΔΟΥ:
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

506,67€ 0000664/28-12-2017 219/06-02-2017
ΑΔΑ:ΨΝΔΔ7ΛΗ-
1ΕΚ

Παροχή υπηρεσιών
ετήσιας συντήρησης των
ανελκυστήρων του
Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας για το μήνα
Δεκέμβριο 2017 βάσει της
της αριθμ.
64487/1647/29-037-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV005992840
2017-03-29) Σύμβασης

8 AutoHellas
Ανώνυμος Τουριστική
Εμπορική Εταιρεία
Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά,
Αθήνα
Τ.Κ. 145 64
Α.Φ.Μ.: 094005806
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών

2.808,60
€

146436/21-11-2017 493/27-03-2017
ΑΔΑ:
720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

Προμήθεια οκτώ (8)
οχημάτων μέσω
χρηματοδοτικής
μίσθωσης (leasing) για
τις ανάγκες των
υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για τον μήνα
Δεκέμβριο 2017

9 AutoHellas
Ανώνυμος Τουριστική
Εμπορική Εταιρεία
Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά,
Αθήνα
Τ.Κ. 145 64
Α.Φ.Μ.: 094005806
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών

46,40€ 57810/29-12-2017 493/27-03-2017
ΑΔΑ:
720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

Προμήθεια ενός (1)
οχήματος μέσω
χρηματοδοτικής
μίσθωσης (leasing) για
τις ανάγκες των
υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για τον μήνα
Δεκέμβριο 2017

10 AutoHellas
Ανώνυμος Τουριστική
Εμπορική Εταιρεία
Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά,
Αθήνα
Τ.Κ. 145 64
Α.Φ.Μ.: 094005806
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών

27,20€ 57812/29-12-2017 493/27-03-2017
ΑΔΑ:
720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

Προμήθεια ενός (1)
οχήματος μέσω
χρηματοδοτικής
μίσθωσης (leasing) για
τις ανάγκες των
υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για τον μήνα
Δεκέμβριο 2017

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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11 ΓΑΚΟΣ ΒΑΣ. ΗΛΙΑΣ
Τραγουδιστής –
Ασφαλιστής
Αργυροκάστρου 50,
Ίλιον,
ΑΦΜ:073307900, ΔΟΥ:
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1.000,00€ 32/23-12-2017 2454/11-12-2017
ΑΔΑ:ΩΓΧΑ7ΛΗ-
4ΩΣ

Συνδιοργάνωση της Π.Ε.
Εύβοιας με τον
Εκπολιτιστικό
Επιμορφωτικό
Εξωραϊστικό Σύλλογο
Αυλίδας του 4ου Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών το
διεξήχθη στις 23/12/2017
στο κλειστό Γυμναστήριο
Βαθέος Αυλίδας

12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. - “ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΪΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ”
Ρούστικα Ρεθύμνου,
Ρέθυμνο
ΑΦΜ: 093497048,
ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1.302,00€ 15/02-08-2017 1346/24-07-2017
ΑΔΑ:6ΔΝΒ7ΛΗ-
02Π

Συνδιοργάνωση της Π.Ε.
Εύβοιας με το εργαστήρι
πολιτισμού «Παναγία
Φανερωμένη», των
εκδηλώσεων ΚΥΖΙΚΕΙΑ
που διεξήχθησαν στις 04
& 05 Αυγούστου 2017 στη
Νέα Αρτάκη και στις 23
Αυγούστου 2017 με Θεία
Λειτουργία στα ερείπια της
Ιεράς Μονής Παναγίας
Φανερωμένης στην Παλιά
Αρτάκη

13 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€ 1467/10-11-2017 1575/28-08-2017
ΑΔΑ:Ω8ΕΠ7ΛΗ-
4ΦΞ

Παροχή υπηρεσιών
ασφάλειας και φύλαξης
των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε.
Εύβοιας από 05/10/2017
έως και 04/11/2017 βάσει
της της αριθμ.
193241/4595/05-09-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV001901228
2017-09-05) Σύμβασης

14 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€ 6994/08-12-2017 1575/28-08-2017
ΑΔΑ:Ω8ΕΠ7ΛΗ-
4ΦΞ

Παροχή υπηρεσιών
ασφάλειας και φύλαξης
των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε.
Εύβοιας από 05/11/2017
έως και 04/12/2017 βάσει
της της αριθμ.
193241/4595/05-09-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV001901228
2017-09-05) Σύμβασης

15 MYSERVICES
SECURITY AND
FACILITY S.A. - ΙΔ.
ΕΠΙΧ. ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 135-137,
Καλλιθέα Αττικής, Τ.Κ.:

2.728,00€ 1593/10-01-2018 1575/28-08-2017
ΑΔΑ:Ω8ΕΠ7ΛΗ-
4ΦΞ

Παροχή υπηρεσιών
ασφάλειας και φύλαξης
των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε.
Εύβοιας από 05/12/2017
έως και 04/01/2018 βάσει
της της αριθμ.
193241/4595/05-09-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV001901228

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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176 72
ΑΦΜ:997516863, ΔΟΥ:
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

2017-09-05) Σύμβασης

16 Ipirotiki Facility Services
Α.Ε.
Εταιρεία Παροχής
Υπηρεσιών
Πιερίων 24, Ηλιούπολη
Αθήνα
Τ.Κ. 163 45
Α.Φ.Μ.: 998309282
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά

3.887,71
€

02517/31-10-2017 1960/28-12-2016
ΑΔΑ:
6ΨΝΞ7ΛΗ-ΓΙ0

Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιρίων
της Π.Ε. Εύβοιας για τον
μήνα Οκτώβριο 2017
βάσει της της αριθμ.
4752/112/11-01-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV005689145
2017-01-12) Σύμβασης

17 Ipirotiki Facility Services
Α.Ε.
Εταιρεία Παροχής
Υπηρεσιών
Πιερίων 24, Ηλιούπολη
Αθήνα
Τ.Κ. 163 45
Α.Φ.Μ.: 998309282
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά

3.887,71
€

02577/30-11-2017 1960/28-12-2016
ΑΔΑ:
6ΨΝΞ7ΛΗ-ΓΙ0

Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιρίων
της Π.Ε. Εύβοιας για τον
μήνα Νοέμβριο 2017
βάσει της της αριθμ.
4752/112/11-01-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV005689145
2017-01-12) Σύμβασης

18 Ipirotiki Facility Services
Α.Ε.
Εταιρεία Παροχής
Υπηρεσιών
Πιερίων 24, Ηλιούπολη
Αθήνα
Τ.Κ. 163 45
Α.Φ.Μ.: 998309282
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά

3.887,71
€

02653/29-12-2017 1960/28-12-2016
ΑΔΑ:
6ΨΝΞ7ΛΗ-ΓΙ0

Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιρίων
της Π.Ε. Εύβοιας για τον
μήνα Δεκέμβριο 2017
βάσει της της αριθμ.
4752/112/11-01-2017
(ΑΔΑΜ:
17SYMV005689145
2017-01-12) 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”.

Ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελίου δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, διότι απουσιάζει η αιτιολόγηση
του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 273

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί
απευθείας ανάθεσης μετακίνησης μαθητών για τις εκδηλώσεις της Χιονονιφάδας 2018, Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 26445/493/2-
02-2018 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 υπ΄αριθμ. οικ. 24554/470/31-01-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας, με την οποία ανατέθηκε στην Κοινοπραξία Ιδιοκτητών Ταξί Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας
η μεταφορά των μαθητών:

i. του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας από την Άμφισσα στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού την 6-2-2018, με τιμή 230 € (45 μαθητές),

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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ii. του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας από την Άμφισσα στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού την 9-2-2018, για τη συμμετοχή τους στην Εβδομάδα Χιονιού, με τιμή 230 € (42
μαθητές),

iii. του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας από την Άμφισσα στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού την 7-2-2018, για τη συμμετοχή τους στην Εβδομάδα Χιονιού, με τιμή 230 ευρώ (42
μαθητές),

β) την υπ΄αριθμ. οικ. 245408/469/31-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας, με την οποία ανατέθηκε στο ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας η μεταφορά των μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας από τη Δεσφίνα στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού την 5-02-
2018, για τη συμμετοχή τους στην Εβδομάδα Χιονιού, με τιμή 300 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 274

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Συμπλήρωση της αριθμ. 45/8-1-2018 (ΑΔΑ:ΩΠ207ΛΗ-Ι36) απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της αριθμ. 159/05-01-
2018 (ΑΔΑ: 7ΜΕΣ7ΛΗ-3ΥΞ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που αφορά
έγκριση: α) παράτασης συμβάσεων, β) πρακτικών δημοπρασίας και γ) προσωρινών αναθέσεων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μέχρι την ολοκλήρωση των οικείων
διαγωνισμών και όχι πέραν της 28-2-2018.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26548/1148/2-02-
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
Συμπληρώνει την αριθμ. 45/8-1-2018 (ΑΔΑ:ΩΠ207ΛΗ-Ι36) απόφασή της περί έγκρισης

της αριθμ. 159/05-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΕΣ7ΛΗ-3ΥΞ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας που αφορά έγκριση: α) παράτασης συμβάσεων, β) πρακτικών δημοπρασίας και γ)
προσωρινών αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μέχρι την
ολοκλήρωση των οικείων διαγωνισμών και όχι πέραν της 28-2-2018 με την προσθήκη του
δρομολογίου τμ. 88, το οποίο εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στο σχετικό πίνακα Β, ως
ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠ 2346/28-04-2017)
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 28.02.2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

88 Τιθορέα-Αμφίκλεια
3ο Εσπερινό
ΕΠΑΛ Λαμίας 3

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 98,43€ -

Η ανωτέρω συμπλήρωση αφορά το διάστημα από 08/01/2018.
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας, Ειδικό Φορέα 01 073 ΚΑΕ 0821.

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37737&tradingPartnerId=55170&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1371484768&oapc=11&oas=TllvUX3em6x0AT6mGU6g-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37737&tradingPartnerId=55170&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1371484768&oapc=11&oas=TllvUX3em6x0AT6mGU6g-Q..
ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 275

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 5/29-01-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 5/29-01-2018 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 276

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 18173/145/23.01.2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 18804/149/24-
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.) 18173/145/23.01.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” ο δικηγόρος

Άμφισσας Ανάργυρος Ταλαμάγκας (Α.Μ. Δ.Σ. Άμφισσας: 41), κάτοικος Άμφισσας επί της οδού
Λιανουλόπουλου, αρ. 35, ο οποίος να την εκπροσωπήσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς, κατά τη συζήτηση της από 19/12/2017 και με αριθμό κατάθεσης ΑΝ62/19.12.2017
Αίτησης του Συνεταιρισμού με την επωνυμία “ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 12ου ΚΤΕΛ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΣΥΝ-ΠΕ) με την εντολή
να αποκρούσει το αίτημα για αναστολή και 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 448 € συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 €, το οποίο προκύπτει ως
εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ 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 277

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 19932/165/25.01.2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας , νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 20638/168/26-
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.) 19932/165/25.01.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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(i) Να διοριστεί η ίδια πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», που
είχε αναλάβει και παλαιότερα την υπόθεση, ήτοι η Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάμπους [Α.Μ./Δ.Σ.
Λαμίας: 90], κάτοικος Λαμίας επί της οδού Λεωνίδου, αρ. 6, για την εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία
εξουσιοδοτείται να παραστεί στο δικαστήριο αυτό ή σε κάθε τυχόν μετ΄ αναβολή δικάσιμο, με την
εντολή να αντικρούσει την από 24/03/2017 και με αριθμό καταχώρησης ΑΚ119/24-3-2017
Αίτηση Ακύρωσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και να υπερασπιστεί τα
δικαιώματα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον, πράττοντας ό,
τι κατά την κρίση της απαιτείται.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 581 € συν
ΦΠΑ 24% (= 139,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και ΦΠΑ] 720,44 €, το οποίο 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 (3) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2 =] 240 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 278

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία “Χ.Ι. Πανταζής - Α.Ε.”, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 14250/75/30-
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

Αμπλιανίτη του Νικολάου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 350], κάτοικο Λαμίας επί της
οδού Απ. Κουνούπη, αρ. 4, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά, στη δικάσιμο της 21/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 26/05/2016 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ295/22.06.2016 έφεση, που
άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Χ.Ι. Πανταζής - Α.Ε.», 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 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 ποσό [80€
Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 279

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΕΦ223/10-03-2016
έφεσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 2515/8/30-01-
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 Μιχάλη

Γέμελο του Βασιλείου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 295], κάτοικο Λαμίας επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 26, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά,
στη δικάσιμο της 09/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 17/11/2014 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ223/10.03.2016 έφεση που άσκησε η εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 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 421 € συν
ΦΠΑ 24% (= 101,04), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 522,04 €, 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 μια (1) ώρα, με ποσό 80 €, για μελέτη φακέλου σε
υπόθεση ενώπιον δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 280

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΕΦ222/10-03-2016
έφεσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 2518/10/30-
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 Ευθυμία

Αργυροπούλου του Ιωάννη, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 300], κάτοικο Λαμίας επί της
οδού Λεωνίδου, αρ. 9, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά,
στη δικάσιμο της 09/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 17/11/2015 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ222/10.03.2016 έφεση που άσκησε η εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 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 421 € συν
ΦΠΑ 24% (= 101,04), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 522,04 €, 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 μια (1) ώρα, με ποσό 80 €, για μελέτη φακέλου σε
υπόθεση ενώπιον δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 281
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ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΕΦ221/10-03-2016
έφεσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 23144/185/30-
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 Θεόδωρο

Γκούβα του Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 19598], κάτοικο Αθηνών, επί της
οδού Σίνα, αρ. 28, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά,
στη δικάσιμο της 09/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 17/11/2015 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ221/10.03.2016 έφεση που άσκησε η εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 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 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 282

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΕΦ220/10-03-2016
έφεσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 2520/11/30-
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», το Δημήτριο

Δρακάκη του Νικολάου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 220], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Καποδιστρίου αρ. 12, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά,
στη δικάσιμο της 09/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 17/11/2015 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ220/10.03.2016 έφεση που άσκησε η εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 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 421 € συν
ΦΠΑ 24% (= 101,04), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 522,04 €, 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.
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- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μια (1) ώρα, με ποσό 80 €, για μελέτη φακέλου σε
υπόθεση ενώπιον δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.

Ο κ. Γεώργιος Γικόπουλος πρότεινε “ο δικηγόρος που θα οριστεί για τις τέσσερις
ανωτέρω περιπτώσεις να είναι ένας, εφόσον αυτές αφορούν την ίδια σχεδόν υπόθεση. Με αυτό
τον τρόπο μπορούν και πρέπει να διαπραγματευθούν τη συνολική αμοιβή του”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 283

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Δημητρίου Λύκου, ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
275150/2121/30-01-2018 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 κατά πλειοψηφία
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Στυλιανό

Κανέλλο του Ευαγγέλου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 346], κάτοικο Λαμίας επί της οδού
Πατρόκλου αρ. 20, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο 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 11/12/2017 και με αριθμό κατάθεσης 108/11.12.2017 αγωγή που άσκησε ο Δημήτριος
Λύκος, συντάσσοντας και καταθέτοντας προτάσεις εντός της προθεσμίας των 100 ημερών από
την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής [ήτοι την 21/03/2018], προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά τη 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 248 € συν
ΦΠΑ 24% (= 59,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 307,52 €, η οποία προκύπτει ως
εξής :

- Παράσταση και προτάσεις 168 € [89€ παράσταση συν 79€ προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μια (1) ώρα, με ποσό 80 €/ ώρα,

Ο κ. Γεώργιος Γικόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για εργολήπτη που ζητά συγκεκριμένη
αμοιβή και συνέχισε δηλώνοντας ότι, “εάν η συγκεκριμένη εργασία έγινε, θεωρεί πως δεν
χρειάζεται να παρέμβουν πληρώνοντας και δικηγόρο. Σκόπιμος και συμφερότερος θα ήταν
συνεπώς ο εξωδικαστικός συμβιβασμός”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 284

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 17201/122/30-
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 Ηρακλή

Τσάγκα του Γεωργίου, δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 147], κάτοικο Λιβαδειάς επί της
οδού Καραγιαννοπούλου αρ. 22, ο οποίος να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Γεώργιο
Ευταξία, υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Βοιωτίας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λιβαδειάς στις 27/02/2018 ή σε κάθε μετ’
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αναβολή ορισθείσα ημερομηνία, με την εντολή να υπερασπιστεί τον ανωτέρω υπάλληλο, στα
πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, αποκρούοντας τις σε βάρος του κατηγορίες, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του
απαιτείται για την υπεράσπιση του εν λόγω υπαλλήλου.

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 277 € συν
Φ.Π.Α. 24% (= 66,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 343,48 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

- Παράσταση 117 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό

[80 Χ 2 =] 160 € για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

Ο κ. Γεώργιος Γικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση. Σημείωσε, όμως, πως
στο συγκεκριμένο σημείο, την ίδια χρονικά περίοδο, καταγράφονται 4 ανατροπές οχημάτων και
αναφέρονται άλλες 2... Για αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 285

ΘΕΜΑ 11o: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 68/2017 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Λαμίας, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 20688/169/30-
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 κατά πλειοψηφία
Να μην ασκηθεί το ένδικο βοήθημα της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 68/2017 απόφασης

του Ειρηνοδικείου Λαμίας και κατά της Βάγιας Δάσσιου.

Ο κ. Γεώργιος Γικόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για εργολήπτη που ζητά συγκεκριμένη
αμοιβή και συνέχισε δηλώνοντας ότι, “εάν η συγκεκριμένη εργασία έγινε θεωρεί πως δεν
χρειάζεται να παρέμβουν πληρώνοντας και δικηγόρο. Σκόπιμος και συμφερότερος θα ήταν
συνεπώς ο εξωδικαστικός συμβιβασμός”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 286

ΘΕΜΑ 12o: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. Α3/2017 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας [Τμήμα Α΄ Μονομελές], για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 20886/175/30-
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
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ΄αριθ. Α3/2017 απόφασης του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας [Τμήμα Α΄ Μονομελές], καθόσον, αφενός μεν ελλείπει η βασική
προϋπόθεση του παραδεκτού, αφετέρου δε, η δαπάνη, που συνεπάγεται ο ορισμός δικηγόρου
για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε δεύτερο βαθμό, είναι ιδιαίτερα
μεγάλη συγκριτικά με το επίδικο ποσό της διαφοράς.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 287

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15851/38/22-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 21/01/2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19470/47/25-01-
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.15851/38/22-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 21/01/2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1. H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) του ME 34443 IX μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας

“ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων,

(β) του ΜΕ 86709 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
“ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΗ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Λογγίτσι – Γέφυρα Τατάρνας,

(γ) του ΜΕ 72743 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας “ΚΑΤΣΙΑΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Δομνίστας,

(δ) 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

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

3. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, 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 288

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9189/19/17-01-2018 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. 15684/36/19-01-
2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 9189/19/17-01-2018 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. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) του ME 92780 IX μηχάνηματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΓΑΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων,

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

(γ) του ΜΕ 72750 ΙΧ μηχάνηματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
“ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας,

(δ) του ΜΕ 125098 ΙΧ μηχάνηματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας
“ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Βίνιανη – Δάφνη –
Μαυρομάτα.

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 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 τη 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 289

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 785/1/4-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 2/01/2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2945/6/5-01-2018
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 π΄αριθμ. 785/1/4-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 2/01/2018), με την οποία αποφασίστηκε:
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1. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) του ΚΗΑ 2352 φορτηγού που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΚΑΚΟΥΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Καρπενήσι – Στένωμα - Αγία Τριάδα,
(β) του ΚΗΑ 7025 φορτηγού που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΚΑΚΟΥΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Καρπενήσι – Μπαγασάκι - Φιδάκια και
(γ) του ΖΜΚ 5388 φορτηγού που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας

“ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Καρπενήσι – Ασπρόπυργος -
Σαρκίνη.

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 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 290

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: “Έργα -
άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2017-2019”, χρήση 2017, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23087/191/30-01-
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
Εγκρίνει τη δαπάνη, συνολικού ποσού 24.500,00 € με ΦΠΑ (ΣΑΕΠ 566

2014ΕΠ56600015) της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: “Έργα - άμεσες
παρεμβάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2017-2019”, χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, η
οποία αναλύεται ως κατωτέρω:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Προμηθευτής /
Ανάδοχος Ποσό €

1

1η εντολή πληρωμής του έργου «ΕΡΓΑ-
ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ 2017-2019», χρήση 2017,
Π.Ε. Ευρυτανίας, για την προστασία
υφιστάμενου τεχνικού στην θέση
Καρβασαρά Αγράφων από

2014ΕΠ56600015 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 24.500,00
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ανατροπή/καθίζηση και την εξασφάλιση
ασφαλούς κυκλοφορίας του κεντρικού
επαρχιακού οδικού δικτύου της ΔΕ
Αγράφων.

ΣΥΝΟΛΟ 24.500,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 291

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 380/18387/24-01-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 24-01-2018 στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 418/19702/25-01-
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. 380/18387/24-01-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας
από 24-01-2018 στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού, με την οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :

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

βυτίο και πιεστικό)

ΒΙΖ 9969

2 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ UNIMOG ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ ME 74856
Μηχανικός εκσκαφέας έως 120 Hp ΜΕ 7766

3 ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ UNIMOG ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΜΕ 93831
4 ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ UNIMOG ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΜΕ 093838
5 ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ UNIMOG ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΜΕ 161684

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 των ιδιοκτητών των
μηχανημάτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 292

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. οικ.14475/344/18-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας άλατος.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 18666/398/24-
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 την υπ΄αριθμ. οικ.14475/344/18-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας, με την οποία ανατέθηκε στην “ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.” εδρεύουσα
στα Διάσελα Μολυκρείου Ναυπακτίας (ΑΦΜ 800553087- ΔΟΥ Μεσολογγίου) η προμήθεια 74
τόνων άλατος, με τιμή 61 € συν ΦΠΑ, προκειμένου η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας να
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αντιμετωπίσει τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, όπως αυτά περιγράφονται στο σκεπτικό της
απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 293

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 18263/37/24-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονόπτωση της 24-01-2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21163/50/29-01-
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. 18263/37/24-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(χιονόπτωση της 24-01-2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1. η απευθείας μίσθωση των παρακάτω 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.
2.
B) ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επ.Οδός 27)
1. ΑΜΦΙΣΣΑ-ΓΡΑΒΙΑ
2. ΙΤΕΑ-ΔΕΣΦΙΝΑ

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.

Ε) ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικου 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) ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθ.Οδός48κΕπ.Οδός6)
1. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ-ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ.
2. ΓΡΑΒΙΑ-ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ.

Η) ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επ.Οδός8κ10κ13)
1. ΚΡΙΚΥΛΕΙΟ-ΖΟΡΙΑΝΟ.
2. ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ-ΔΑΦΝΟΣ.
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.

3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από τη 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 2309/27-
11-2017 απόφαση /πρακτικό 44 θέμα 9ον της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε που αφορά τις
τιμές μίσθωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων ανά ώρα εργασίας για το έτος 2018 και με την
συνολική δαπάνη με ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.

4. 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.

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

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

7. 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 294

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, για τη χρονική περίοδο 2015-
2017, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21839/640/29-01-
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει στην εταιρεία “ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” για την εκτέλεση του έργου:

«Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών, για τη χρονική περίοδο 2015-2017, Π.Ε. Φθιώτιδας:

1. τη δαπάνη ποσού 17.756,80 € με Φ.Π.Α. 24%, προκειμένου να διαμορφωθούν οι
προσβάσεις και να προσεγγιστεί ο μεριστής, για να επισπευσθούν οι εργασίες από την ΕΡΓΟΣΕ
ΑΕ σύμφωνα με τα σχέδια της υπόψη μελέτης και σε επίβλεψη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας),

2. τη δαπάνη ποσού 47.967,53 € με Φ.Π.Α. 24%, για την προμήθεια αδρανών υλικών,
εκτιμώμενης ποσότητας 4.800 ΤΝ περίπου (διαβαθμισμένο), με τιμή μονάδος 10,00 € ανά ΤΝ
συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού φόρου και του ΦΠΑ, για τη διαμόρφωση της πρόσβασης
για την προσέγγιση του μεριστή.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία ότι πριν
συζητήσουν για τη συγκεκριμένη δαπάνη, που αφορά παρέμβαση στον ΜΕΡΙΣΤΗ, θεωρεί
“σκόπιμη και αναγκαία την έκθεση σκοπιμότητας της τεχνικής υπηρεσίας και φυσικά το τι
σχεδιάζεται προοπτικά”. Σημείωσε πάντως πως στην κακοκαιρία που ακολούθησε, η γύρω
περιοχή πλημμύρισε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 295

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: “Αποκατάσταση μονώσεων
δωμάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΙ Στερεάς (Φάση Α)” του έργου: “Συντηρήσεις -
επισκευές κτιρίων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 1.940.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 22919/684/30-
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
Α. Εγκρίνει τα κάτωθι για το υποέργο: “Αποκατάσταση μονώσεων δωμάτων των

κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΙ Στερεάς (Φάση Α)” του έργου: “Συντηρήσεις - επισκευές κτιρίων
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 1.940.000,00 € με ΦΠΑ, από το πρόγραμμα
ΣΑΕ0543 με ΚΑΕ 2014ΣΕ54300007:

1. Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με ανοικτό διαγωνισμό, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
με το σύστημα προσφοράς και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) .

2. Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Β. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
Γ. Εξουσιοδοτεί:
- τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση

της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία
διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.

- τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και
έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη
διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών
στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα
για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης
κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ
διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης
και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι
διακήρυξης γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την
ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α
διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ
διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και
ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
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μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 296

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή νέας γέφυρας τύπου
μπέλεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστριού Ν.Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού
350.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 22509/678/30-
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:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή με ανοικτό διαγωνισμό του έργου:

“Κατασκευή νέας γέφυρας τύπου μπέλεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστριού
Ν.Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, από το πρόγραμμα
ΣΑΕΠ 766 (ΚΑ 2016ΕΠ76600005), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016),

β) την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του
παραπάνω έργου.

2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση

της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία
διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.

β) της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και
έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη
διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών
στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα
για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης
κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ
διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης
και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι
διακήρυξης γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την
ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α
διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ
διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και
ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι δίνει θετική ψήφο. Ζήτησε, όμως, μια
ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς έγινε με την γέφυρα που προϋπήρχε, για την
αποψίλωση και φυσικά την τύχη των υλικών που την συνέθεταν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 297

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Ασφαλτόστρωση προαυλίου χώρου Εκκλησιαστικού
Λυκείου Λαμίας”, προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
218928/7500/17/26-01-2018 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 98, παράγραφος 1.ε., το

υπ΄αριθμ. 1/21-09-2017(ολοκληρώθηκε την 26-01-2018) πρακτικό της επιτροπής του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Ασφαλτόστρωση προαυλίου χώρου Εκκλησιαστικού
Λυκείου Λαμίας”, προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών
επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα τοις εκατό
(44%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 298

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “Διασταύρωση Μαρμαρίου -
Μαρμάρι”, προϋπολογισμού 770.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22820/397/30-01-
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: “Διασταύρωση Μαρμαρίου -

Μαρμάρι”, προϋπολογισμού 770.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας,
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,
γ) τη δαπάνη του έργου από το ΠΔΕ 2017, με κωδικό έργου 2009ΕΠ76600024.
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. 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.

3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της 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),
 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,
 δια του Προϊσταμένου της, να διενεργήσει τη διαδικασία ορισμού της Επιτροπής
Δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευβοίας ως υπηρεσία
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που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι
κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η Επιτροπή Δημοπρασίας θα είναι τριμελής (3),
 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, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής,
 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 299

ΘΕΜΑ 25o: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1363/24-07-2017 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση εκ νέου των όρων
διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
οδικού δικτύου Τροβάτο - Τρία Σύνορα (Έτους 2017)», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21229/175/29-01-
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. Ανακαλεί υπ΄αριθμ. 1363/24-07-2017 προηγούμενη απόφασή της.
2. Εγκρίνει εκ νέου:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού

δικτύου Τροβάτο – Τρία Σύνορα (Έτους 2017)», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας, με κωδικό αριθμό2014ΕΠ566000018 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 566, με
ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95
Ν.4412/2016),

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν τον φάκελο της
τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική έκθεση , προϋπολογισμό, τιμολόγιο εργασιών ,
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων),

γ) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης.
3. 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 και 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.

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 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).

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

 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 η για τεχνικούς
λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα , η 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.

 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 300

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών του έργου: «Βελτίωση οδού
Αλίαρτος - Άγιος Δημήτριος» χρήσης 2017, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 419/19718/25-01-
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
1. Εγκρίνει:
α) τη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση

οδού Αλίαρτος - Άγιος Δημήτριος» χρήσης 2017, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας,

β) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει

τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 301

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής
προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου» έτους 2018, προϋπολογισμού 239.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19169/702/25-01-
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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/24-01-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής
προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου» έτους 2018, προϋπολογισμού 239.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
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Βοιωτίας, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφερόμενη τιμή 176.080,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η κατακύρωση του έργου θα γίνει μετά την προσκόμιση από τον αναδειχθέντα
προσωρινό μειοδότη των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ.
259584_5921/23-11-2017 διακήρυξη.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, καθώς έχει ήδη
διαφωνήσει με τον συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης της άρδευσης και της αντιπλημμυρικής
προστασίας του Κωπαϊδικού Πεδίου, θεωρώντας τον “ιδιωτικοποίηση δημόσιας υπηρεσίας, που
έπρεπε να προσφέρει αποκλειστικά δημόσιο σχήμα”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 302

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου:
«Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας του Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 13987/555/24-01-
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
Τροποποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της υπογεγραμμένης σύμβασης με την

εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ» για το έργο της «Διαχείρισης άρδευσης και αντιπλημμυρικής
προστασίας του Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας, για πρόσθετες εργασίες καθαρισμού και
διάνοιξης αποστραγγιστικών καναλιών στο Κωπαϊδικό Πεδίο με τη χρήση σκαπτικών
μηχανημάτων. Ο εκτιμώμενος χρόνος εργασιών των μηχανημάτων είναι 650 ώρες έως την
31/3/2018 και ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 32.240,00€, ενώ το
ποσό της σύμβασης στις 153.760,00€.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “σαφώς
δημιουργούνται συνθήκες ακυρότητας του διαγωνισμού, καθώς πριν υπογραφεί σύμβαση με τον
μειοδότη προτείνεται αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, που όσο και
αν παρουσιάζεται συνδεδεμένο με έκτακτες ανάγκες, δεν πείθει”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 303

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης του
έργου: «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)»,
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 16916/290/30-01-
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
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 352.206,04 € για την εξόφληση πέντε (5) δικαιούχων

αποζημίωσης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης του έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα –
Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 304
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Οδού
Σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, τμήμα από Χ.Θ. 8+120 έως Χ.Θ. 11+627,05»,
προϋπολογισμού 6.400,000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21614/638/29-01-
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 της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Οδού

Σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, τμήμα από χ.θ. 8+850 έως χ.θ. 11+627,05» κατά είκοσι
(20) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 20/02/2018, με τις επιπλέον ακόλουθες
παρατηρήσεις:

α) Η παράταση στο τμήμα από Χ.Θ.: 8+850 έως Χ.Θ.: 11+627,05 χορηγείται χωρίς
αναθεώρηση και με υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8β του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ
116Α/18-06-08).

β) Η παράταση στο τμήμα από Χ.Θ.: 8+560 έως Χ.Θ.: 8+850 χορηγείται χωρίς
αναθεώρηση και με υπαιτιότητα του αναδόχου για όλες τις εργασίες, εκτός των εργασιών
κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων και των εργασιών οριζόντιας σήμανσης (παρ. 8β του
άρθρου 48 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116Α/18-06-08).

γ) Η παράταση στο τμήμα από Χ.Θ.: 8+560 έως Χ.Θ.: 8+850 χορηγείται με αναθεώρηση
και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για τις εργασίες κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων και
της οριζόντιας σήμανσης (παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116Α/18-06-08).

δ) Η παράταση στο τμήμα από Χ.Θ.: 8+120 έως Χ.Θ.: 8+560 χορηγείται με αναθεώρηση
και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για το σύνολο των εργασιών του τμήματος αυτού, λόγω της
ιδιαίτερης αντιμετώπισης που χρήζουν τα κατολισθητικά φαινόμενα στο τμήμα αυτό (παρ. 8α
του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116Α/18-06-08).

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι η παράταση των 20 ημερών είναι ασήμαντη και
δεν έχει αντίρρηση. Το έργο, όμως, έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2013 και ακόμη δεν
έχει τελειώσει. Για τον λόγο αυτό ζήτησε ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις δυσκολίες και τα
προβλήματα που υπήρξαν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 305

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Βελτίωση οδού
Αμφίκλεια - Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού», προεκτιμώμενης αμοιβής 95.367,00 € χωρίς
ΦΠΑ και αναθεώρηση.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 18688/546/23-01-
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 της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Βελτίωση οδού

Αμφίκλεια - Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» κατά πεντακόσιες τριάντα πέντε (535)
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-12-2018, λόγω καθυστέρησης εκπόνησης της ΕΙΔΙΚΗΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 306

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της μελέτης: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων
βράχων στην επ. οδό αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης», Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 21854/372/29-
01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας της μελέτης: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων

βράχων στην επ. οδό αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης», Π.Ε. Φωκίδας, της συλλογικής
απόφασης ΣΑΜΠ 066, με κωδικό αριθμό 2014ΜΠ06600013 08 47, μέχρι τις 24-8-2018, χωρίς
αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου «Σύμπραξης γραφείων μελετών Σοφοκλή Ηλ.
Χριστόπουλου, Δημητρίου Μ. Πυργάκη και Βασιλείου Σ. Βλαχάκη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 307

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την “Προμήθεια πουλερικών, βόειου κρέατος,
χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών
παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών, καφέ-ζαχαρωδών μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών,
ειδών οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής
συνδρομής, για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ), για τον φορέα
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Εύβοιας”, προϋπολογισμού 1.273.821,03 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 19183/539/24-
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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/7-12-2017 (ολοκληρώθηκε στις 23-01-2018) πρακτικό της

επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την “Προμήθεια
πουλερικών, βόειου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων,
ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών, καφέ-ζαχαρωδών μελιού,
ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα
επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους
απόρους (ΤΕΒΑ), για τον φορέα Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Εύβοιας”, προϋπολογισμού
1.273.821,03 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων.

2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό για τις Ομάδες Α, Β, Γ, Δ, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο,
σύμφωνα με το σκεπτικό του ως άνω πρακτικού, ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α (ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) στην εταιρεία “Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “(Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς: 67860). ΑΦΜ 094441550. Ταχ. Δ/νση ΒΙ.ΠΕ
ΡΟΔΟΤΟΠΙ, Ιωάννινα Τ.Κ. 45500. Τηλ. 2651022200, FAX. 26510 20769.
Το ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα ανέρχεται στο δέκα έξι τοις εκατό (16%), με τιμή
προσφοράς το ποσό των 76.668,48 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Β (ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ) & ΟΜΑΔΑ Γ (ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ) στην εταιρεία “ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ –
ΚΩΝΣΤΑΣ Α.Ε.”, με δ.τ «Κρέατα Αττικής» (Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς: 67007). ΑΦΜ
094462894. Ταχ. Δ/νση Πύργου 21, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18346. Τηλ.2104837370, FAX. 2104834890.
Το ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα Β ανέρχεται στο τριάντα ένα τοις εκατό (31%), με τιμή
προσφοράς το ποσό των 99.201,02 € χωρίς Φ.Π.Α.
Το ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα Γ ανέρχεται στο τριάντα έξι τοις εκατό (36%), με τιμή
προσφοράς το ποσό των 51.118,08 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Δ (ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ), ΟΜΑΔΑ Θ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), ΟΜΑΔΑ Λ (ΚΑΦΕΣ-
ΖΑΧΑΡΩΔΗ), ΟΜΑΔΑ Ο (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ), στην εταιρεία “ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ
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ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗ ΑΒΕΕ” (Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς: 67736). ΑΦΜ 998943244. Ταχ. Δ/νση Πέι
Δοκού, Χαλκίδα Τ.Κ. 34100. Τηλ.2221090046, FAX. 2221086315.
Η συνολική τιμή προσφοράς για την ομάδα Δ ανέρχεται στο ποσόν των 47.084,40 € χωρίς
Φ.Π.Α.
Η συνολική τιμή προσφοράς για την ομάδα Θ ανέρχεται στο ποσόν των 12.137,04 € χωρίς
Φ.Π.Α.
Η συνολική τιμή προσφοράς για την ομάδα Λ ανέρχεται στο ποσόν των 84.755,22 € χωρίς
Φ.Π.Α.
Το ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα Ο ανέρχεται στο δώδεκα τοις εκατό (12%), με τιμή
προσφοράς το ποσό των 49.842,78 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΟΣΠΡΙΑ), ΟΜΑΔΑ Ζ (ΡΥΖΙ), στην εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ” (Αρ.
Ηλεκτρονικής Προσφοράς: 66807). ΑΦΜ 094091187. Ταχ. Δ/νση Παρ. Ορφέως 143, Αθήνα Τ.Κ.
11855. Τηλ.2103405600, FAX. 2103451581.
Η συνολική τιμή προσφοράς για την ομάδα ΣΤ ανέρχεται στο ποσόν των 37.300,56€ χωρίς
Φ.Π.Α.
Η συνολική τιμή προσφοράς για την ομάδα Ζ ανέρχεται στο ποσόν των 12.345,96€ χωρίς
Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Η (ΖΥΜΑΡΙΚΑ), ΟΜΑΔΑ Ι (ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ), ΟΜΑΔΑ Κ (ΕΛΙΕΣ) ΟΜΑΔΑ Ξ
(ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ), στην εταιρεία “ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.” (Αρ. Ηλεκτρονικής
Προσφοράς: 65840). ΑΦΜ 093252125. Ταχ. Δ/νση 80ο Χλμ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ, Κόρινθος Τ.Κ. 20100.
Τηλ.2741083535, FAX. 2741072455.
Η συνολική τιμή προσφοράς για την ομάδα Η ανέρχεται στο ποσόν των 32.029,44 € χωρίς
Φ.Π.Α.
Η συνολική τιμή προσφοράς για την ομάδα Ι ανέρχεται στο ποσόν των 28.168,32 € χωρίς Φ.Π.Α.
Η συνολική τιμή προσφοράς για την ομάδα Κ ανέρχεται στο ποσόν των 61.359,48 € χωρίς
Φ.Π.Α.
Η συνολική τιμή προσφοράς για την ομάδα Ξ ανέρχεται στο ποσόν των 143.846,40 € χωρίς
Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Μ (ΜΕΛΙ), στην εταιρεία “ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Ι.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ” (Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς:
67897). ΑΦΜ 016193832. Ταχ. Δ/νση Ν. Ξυλούρη 2, Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100. Τηλ.2237023592.
Η συνολική τιμή προσφοράς για την ομάδα Μ ανέρχεται στο ποσόν των 18.606,00 € χωρίς
Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Ν (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ), στην εταιρεία “SALAS INTER. GROUP Α.Ε.”(Αρ. Ηλεκτρονικής
Προσφοράς: 67469). ΑΦΜ 999210199. Ταχ. Δ/νση Πειραιώς 48, Μοσχάτο Τ.Κ. 18345.
Τηλ.2109517740, FAX. 2109519511.
Το ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα Ν ανέρχεται στο Δύο κόμμα πέντε τοις εκατό (2,5%), με
τιμή προσφοράς το ποσό των 112.689,72 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό εκφράζοντας επιφυλάξεις για τις
δαπάνες που αφορούν την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ της Πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 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”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 308

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1/2018 πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του
ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, ειδών
παντοπωλείου, ελαιόλαδου, γαλακτοκομικών, οπωροκηπευτικών για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό
Ευρυτανίας», συνολικού προϋπολογισμού 134.223,93 € με ΦΠΑ.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23368/372/30-01-
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 κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το 1/2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού

διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου,
γαλακτοκομικών, οπωροκηπευτικών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και
Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας», συνολικού προϋπολογισμού
134.223,93 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού μειοδότη, ήτοι του ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση ανά ομάδα και στον κάτωθι, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ (Θ) ΜΕΛΙ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.)

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Ι.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.881,20 € 5.202,60 €

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό εκφράζοντας επιφυλάξεις για τις
δαπάνες που αφορούν την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ της Πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” 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”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 309

ΘΕΜΑ 35o: Α. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 168/22-01-2018 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ. Β. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης
2017”, Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινών
μειοδοτών για τα τμήματα 1 και 2.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22664/1030/30-01-
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. Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 168/22-01-2018 προηγούμενη απόφασή της, με την οποία

εγκρίθηκε το υπ΄αριθμ. 2/11-1-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2017”, Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ, ως προς το σκέλος 2, διότι εκ παραδρομής
αξιολογήθηκαν οι προσφορές των υποψηφίων στο σύνολό τους και όχι ανά τμήμα, όπως όριζε η
διακήρυξη.

2. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/26-01-2018 πρακτικό της εν λόγω επιτροπής, με το οποίο
διορθώθηκε το 2ο πρακτικό.

3. Αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες για τα τμήματα 1 (Λευκό ακρυλικό χρώμα
διαγράμμισης οδών) και 2 (Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια) της προμήθειας του θέματος,
τους κάτωθι οικονομικούς φορείς, που προσέφεραν την οικονομικότερη προσφορά:
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Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλουν οι ανωτέρω προσφέροντες (προσωρινοί ανάδοχοι)
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης, που θα τους αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικού &
Δ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 310

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών
από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή (Α΄ Τάξης).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20821/901/26-01-
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 - δέσμευση πίστωσης ποσού 24.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ) για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή (Α΄ τάξης).
Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του για ένα έτος, αρχής γενομένης από την

υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτήσεις των παρεχόμενων εργασιών επιγραμματικά θα
περιλαμβάνουν τα εξής:
 Εγγραφές ανοίγματος χρήσης
 Έλεγχος λογαριασμών Γενικής Λογιστικής
 Έλεγχος συμφωνίας Γενικής Λογιστικής – Δημόσιας Λογιστικής
 Επίβλεψη ενημέρωσης μητρώου παγίων
 Εγγραφές προσαρμογής
 Σύνταξη φύλλου μερισμού
 Εγγραφές γενικής εκμετάλλευσης
 Εγγραφές αποτελεσμάτων χρήσης
 Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού 2016
 Λοιπές εγγραφές λογαριασμών τάξεως

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.073, ΚΑΕ 0899.01 (Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές) και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε τη συγκεκριμένη εισήγηση ζητώντας “να
μετακληθούν υπάλληλοι από σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η συγκεκριμένη
απευθείας ανάθεση, που αποτελεί ιδιωτικοποίηση δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσίας, στηρίζεται
στην ανάγκη υποστήριξης της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από
εξωτερικό συνεργάτη λογιστή, διότι:

- οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Διεύθυνσης δεν διαθέτουν την εμπειρία και τεχνογνωσία
για την άμεση εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος και δεν είναι κάτοχοι άδειας λογιστή Α΄
Τάξεως,

- η απασχόληση τους και με αυτό το αντικείμενο (ενημέρωση, συγκέντρωση στοιχείων για
καταχώρηση, πρακτική εφαρμογή) θα δημιουργούσε δυσχέρειες στην άσκηση των άλλων

Α/Α Προμηθευτής
Τμήμα

ΤΙΜΗ (ΜΕ
Φ.Π.Α.)

1 ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ - Α.Ε. 1 77.971,20€
2 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2 9.945,06€
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καθηκόντων τους με δυσμενείς επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και της
εξυπηρέτησης των πολιτών”.

Κατά την άποψή του “η συγκεκριμένη αιτιολογία παραπέμπει σε διοικητικές και πολιτικές
ευθύνες, που πρέπει να καταγραφούν και φυσικά να δημοσιοποιηθούν”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 311

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για το έργο: “Δημιουργία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης των επαγγελματιών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21197/928/30-01-
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 παροχής υπηρεσιών, συνολικού ποσού 23.808,00€ με

ΦΠΑ, στην ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης” (ΑΦΜ: 118341010 - ΔΟΥ: Γλυφάδας, Ταχ.
Δ/νση: Άθωνος 17Α), για το έργο: “Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης των
επαγγελματιών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων”.

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι παρακάτω:

Περιγραφή Αξία χωρίς
ΦΠΑ

Αξία με ΦΠΑ

1 Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων και στόχων 400,00€

2 Ανάλυση και καθορισμός των μέσων για την υλοποίηση 200,00€

3 Σχεδιασμός περιβάλλοντος λειτουργίας (user interface) 6.000,00€

4 Ανάπτυξη εφαρμογής 9.500,00€

5 Έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία 1.100,00€

6 Φιλοξενία και συντήρηση πλατφόρμας για έναν χρόνο 2.000,00€

Σύνολο 19.200,00€ €23.808,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε τη συγκεκριμένη εισήγηση διατυπώνοντας το
ερώτημα “γιατί έχουμε την υπηρεσία της Πληροφορικής, που μπορεί και πρέπει να ασχοληθεί με
τέτοιου είδους ζητήματα;”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία ότι έπρεπε να
γίνει πρόχειρος διαγωνισμός.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 312

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 222049/8306/10-10-2017 (ΑΔΑΜ:
17SYMV002096886) αρχικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: “Ένταξη σχολείων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα «THE TIPPING POINT».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22420/1019/30-01-
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. 222049/8306/10-10-2017 (ΑΔΑΜ:

17SYMV002096886) σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για το έργο: “Ένταξη σχολείων της
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Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα «THE TIPPING POINT», με την εταιρεία “THE
TIPPING POINT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με ΑΦΜ: 997082964, ως προς το
άρθρο 2 (Αντικείμενο Υπηρεσίας), ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συμφωνία της υλοποίησης του
προγράμματος του “The Tipping Point” σε δεκαπέντε (15) σχολεία της “Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας” κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017/18, με σκοπό την ενημέρωση και
καθοδήγηση των μαθητών σχετικά με τη μετέπειτα πορεία τους σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό
επίπεδο και ειδικότερα:
1) να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση των νέων ανθρώπων ως προς τις αποφάσεις τους για τα

επόμενα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά βήματα.
2) να προσφέρουμε τη δυνατότητα ακόμη σε ένα παιδί που βρίσκεται στο πιο απομονωμένο

χωριό της Ελλάδας, να έρθει σε επαφή με ανθρώπους - υποδείγματα από όλο τον κόσμο,
τους οποίους υπό άλλες συνθήκες δεν θα συναντούσε ενδεχομένως ποτέ στη ζωή του.

3) να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα εξασφάλισης για μια πιο στοχευμένη κατανομή
απασχόλησης, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, συμβάλλοντας στην
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

4) να δημιουργήσουμε όρους και προϋποθέσεις που θα προάγουν μια κουλτούρα, η οποία θα
ενισχύσει την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την πρωτοβουλία στο εργασιακό
περιβάλλον

Τα δεκαπέντε (15) σχολεία όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα είναι:
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΦΩΚΙΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΓΕΛ Καρπενησίου ΓΕΛ Άμφισσας 1ο ΓΕΛ Θήβας 1ο ΓΕΛ Χαλκίδας Μουσικό
Σχολείο
ΓΕΛ Ιτέας ΓΕΛ Αλιάρτου 2ο ΓΕΛ Χαλκίδας 3ο ΓΕΛ Λαμίας

1ο ΓΕΛ Λιβαδειάς ΓΕΛ Βασιλικού
2ο ΓΕΛ Λιβαδειάς 4ο ΓΕΛ Χαλκίδας 6ο ΓΕΛ Λαμίας

ΓΕΛ Σχηματαρίου

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε 4 στάδια ως εξής:

1o στάδιο: Ενημέρωση & Καταγραφή αναγκών
Επικοινωνία εκπροσώπων του “The Tipping Point” με το εκάστοτε σχολείο προκειμένου να γίνει
παρουσίαση του οργανισμού και του προγράμματος καθώς και καταγραφή των τεχνικών
αναγκών που απαιτείται να έχει ένα σχολείο (λάπτοπ/ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση
internet, βιντεοπροβολέας/οθόνη).
2o στάδιο: Εκπαίδευση
Το κάθε σχολείο ορίζει τον/τους καθηγητές που θα έχουν το ρόλο του διαχειριστή και θα είναι
υπεύθυνοι για την ηλεκτρονική πλατφόρμα. H ομάδα του “The Tipping Point” αναλαμβάνει την
εκπαίδευση των καθηγητών/διαχειριστών.
3ο στάδιο: Συνεδρίες σε τάξη του σχολείου

1. Οι μαθητές επιλέγουν τρεις (3) τομείς ενδιαφέροντος στο πεδίο των σπουδών τους.
2. Οι μαθητές δημιουργούν εκ των προτέρων την ατζέντα της συνεδρίας επιλέγοντας

τις ερωτήσεις που θέλουν να θέσουν στο μέντορα.
3. Στην τάξη του σχολείου πραγματοποιούνται μέσω live video οι ομαδικές συνεδρίες

με τους μέντορες που έχουν επιλεχθεί.
4. Δομή συνεδρίας
I. 5’ παρουσίαση του μέντορα (ιστορία σταδιοδρομίας, εργασία, καθημερινότητα)
II. 15’ ο μέντορας αναλύει τη δράση και τον τομέα του
III. 20’ οι μαθητές θέτουν ερωτήσεις στο μέντορα
IV. 5΄ ανοιχτή συζήτηση
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4ο στάδιο: Αξιολόγηση και 1-2-1 Συνεδρίες
1. Μέτα το πέρας της συνεδρίας, οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν τη συνεδρία

και το μέντορα.
2. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ‘1-2-1’ συνεδρία με μέντορα.
3. Η ομάδα του “The Tipping Point” συνδέει μέσω του καθηγητή/διαχειριστή τους

μαθητές με ένα μέντορα από το υπο-πεδίο της επιλογής τους.
4. Συγκέντρωση υλικού, βιντεοσκόπηση. Διαμόρφωση πρότασης για επιπλέον

σχολεία & Πανεπιστήμια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αξιολόγηση χρήσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ. 222049/8306/10-10-2017 (ΑΔΑΜ:

17SYMV002096886) αρχικής σύμβασης, καθώς και της αριθμ. πρωτ. 18409/806/24-1-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV002585782) όμοιά της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζοντας το πρόγραμμα «THE TIPPING
POINT» και τον τρόπο που υλοποιείται αφενός, την εισήγηση και την όποια διαχειριστικού
χαρακτήρα τροποποίηση της αφετέρου.

Αυτό το πρόγραμμα, συνέχισε, έχει σκοπό την ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών
σχετικά με τη μετέπειτα πορεία τους σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο. Με άλλα λόγια
“υποκαθιστά το κράτος στην υποχρέωση του να ασχολείται αποκλειστικά και υπεύθυνα με τον
επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 313

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23301/1042/30-01-

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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 090071277

5.000,00€ 9/12-1-2018 - “Υγειονομική & Μικροβιολογική
εξέταση πόσιμων νερών -

Αναλύσεις θαλασσινών νερών
ακτών κολύμβησης-Νερών
κολυμβητικών δεξαμενών

καθώς και μικροβιολογικών -
φυσικοχημικών αναλύσεων

τροφίμων, έτους 2017 των ΠΕ
Φθιώτιδας,ΠΕ Ευρυτανίας και

ΠΕ Φωκίδας”
2 ΗΕΡΤΖ

ΑΦΜ: 094005806

421,60€ 58355/26-1-2018 493/27-3-2017

ΑΔΑ:
720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

Βάσει σύμβασης 19-10-2017

3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΑΦΜ:032920498

3.794,93€

3.608,46€

93/25-1-2018

92/25-1-2018

- Μεταφορά μαθητών
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4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΦΜ:062548290

2.312,79€

637,93€

3.553,37€

2.401,26€

41/24-1-2018

42/24-1-2018

43/24-1-2018

40/24-1-2018

- Μεταφορά μαθητών

5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΡΑΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΦΜ:082681393

55.689,06€ 9953/19-1-2018 - Μεταφορά μαθητών

6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΡΕΛΗΣ

ΑΦΜ:035597936

49,20€ 4300/22-12-2017 1541/21-8-2017

ΑΔΑ:
ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

ΑΔΑΜ:
17AWRD001858407

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης
φωτοτυπικών μηχανημάτων,
συσκευών τηλεομοιοτυπίας και
εκτυπωτών, καθώς και την

προμήθεια όλων των
απαιτούμενων ανταλλακτικών,
για τις ανάγκες των υπηρεσιών

της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη Φθιώτιδα.

7 ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ
& ΣΙΑ ΕΕ

ΑΦΜ: 999352104

1.116,00€ 72/27-12-2017 - Παροχή υπηρεσιών
εκτυπώσεων για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Ε.

Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας

8 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ:090009421

131.431,26
€

102.948,44
€

41/30-1-2018

42/30-1-2018

- Μεταφορά μαθητών

9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ:041990831

6.414,74€ 11/30-1-2018 - Μεταφορά μαθητών

10 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΦΜ:142376069

10.178,96 48/30-1-2018 - Μεταφορά μαθητών

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 314

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση τροποποίησης της από 6/11/2017 Σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΣΔΚ7ΛΗ-ΩΤΕ και
ΑΔΑΜ: 17SYMV002196327), ως προς το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, λόγω της μεταβίβασης
των προγραμμάτων του «ACE ERP e CM Μελέτη / Κοστολόγηση ACE ERP e CM Κατασκευή»
από την «ACE HELLAS SA» στη «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική
εταιρεία», Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23123/195/30-01-
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
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1. την τροποποίηση της από 6/11/2017 σύμβασης, με ΑΔΑ: ΩΣΔΚ7ΛΗ-ΩΤΕ και ΑΔΑΜ:
17SYMV002196327, ως προς το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, λόγω της μεταβίβασης των
προγραμμάτων του «ACE ERP e CM Μελέτη / Κοστολόγηση ACE ERP e CM Κατασκευή»
από την «ACE HELLAS SA» στη «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη
εμπορική εταιρία» και συνεπώς στο εξής, ως νέο συμβαλλόμενο μέρος, μόνη και αποκλειστική
δικαιούχος των απαιτήσεων και υπεύθυνη για την περαιτέρω ανάπτυξη και τη διατήρηση της
σύννομης λειτουργίας της μεταβιβαζόμενης εφαρμογής λογισμικού έχει καταστεί η «UniSystems
συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία», η οποία πλέον θα προβαίνει στην
ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και κεντρική διάθεση των ως άνω προγραμμάτων, σύμφωνα με
την από 19/1/2017 αναγγελία εκχώρησης και γνωστοποίηση, η οποία υπογράφηκε και
σφραγίσθηκε και από τις δύο εταιρίες και την οποία αποδέχθηκε και υπέγραψε το πρώτο
συμβαλλόμενο μέρος,

2. τη διόρθωση του άρθρου 2 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ», η οποία εκ παραδρομής καταχωρήθηκε ότι
ισχύει «για τρεις (3) μήνες», αντί του ορθού «… και έως 30.11.2018»,

3. την τροποποίηση του άρθρου 5 «ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ», ως εξής: «Η πληρωμή θα
γίνει μετά τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών για την καινούργια ανάδοχο από την αρμόδια
υπηρεσία. Η δαπάνη θα εξοφληθεί με την έκδοση δύο τιμολογίων για το χρονικό διάστημα από
1.1.2018 έως 30.11.2018, το πρώτο τιμολόγιο θα εκδοθεί στις 30.5.2018 (περί το μέσον της
παροχής των υπηρεσιών από την εταιρία) και το δεύτερο τιμολόγιο θα εκδοθεί στις 30.11.2018
(με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών της). Η ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες
κρατήσεις»,

3. την εκ νέου σύνταξη και υπογραφή της, ως άνω, σύμβασης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διαφωνώντας με την
συγκεκριμένη ανάθεση και περιμένοντας την άποψη του Τμήματος Πληροφορικής για τα
συγκεκριμένα προγράμματα, με την αιτιολογία ότι “η αιτούμενη τροποποίηση δεν αφορά μόνο
τον τίτλο της Εταιρείας, αλλά και τη διάρκεια της σύμβασης, που από τρίμηνη γίνεται ετήσια και
τον τρόπο πληρωμής, που συγκεκριμενοποιείται απολύτως”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 315

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 41ο: 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. 22389/634/30-01-
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
1. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία για
Στιβακτάκη Ιωάννη
(αποσπασμένος

02.02.07
3.0511.0
2

Αποζημίωση
για
υπερωριακή
εργασία

71,31
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σε βουλευτικό
γραφείο) έτους
2016

2

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία για
Στιβακτάκη Ιωάννη
(αποσπασμένος
σε βουλευτικό
γραφείο) έτους
2017

02.02.07
3.0511.0
2

Αποζημίωση
για
υπερωριακή
εργασία 793,00

3

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία 2017

02.02.07
3.0511.0
2

Αποζημίωση
για
υπερωριακή
εργασία

17.894,56 23.758,87 5.000,00 0,00

4

Αμοιβή για
εργασία κατα τις
εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές
ώρες για
Στιβακτάκη Ιωάννη
(αποσπασμένος
σε βουλευτικό
γραφείο) έτους
2016

02.02.07
3.0512.0
2

Αμοιβή για
εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές
ώρες 75,81

5

Αμοιβή για
εργασία κατα τις
εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές
ώρες για
Στιβακτάκη Ιωάννη
(αποσπασμένος
σε βουλευτικό
γραφείο) έτους
2017

02.02.07
3.0512.0
2

Αμοιβή για
εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές
ώρες 840,00

6

Αμοιβή για
εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές
ώρες έτους 2017

02.02.07
3.0512.0
2

Αμοιβή για
εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές
ώρες

6.465,19 11.381,00 4.000,00 0,00

7

Προμήθεια
βασιλόπιτας
ενόψει της γιορτής
της Πρωτοχρονιάς
για τους
υπαλλήλους της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.07
3.0845.0
1

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων 250,00

8

προμήθεια
γλυκών, ενόψει
των εορτών των
Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς
για τις ανάγκες του
Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας

02.02.07
3.0845.0
1

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

300,00 3.000,00 996,00 1.454,00

9

Αμοιβή δικηγόρου
προς
εκπροσώπηση της
ΠΣΕ στο Τριμελές

02.02.07
3.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων 782,44
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Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λαμίας [αγωγή με
αρ.ΑΓ46/15-6-
2012 της εταιρείας
με την επωνυμία
ΒΑΛΕΝΤΗΣ Β.Π &
ΣΙΑ Ε.Ε. πρώην
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. στις 8/3/2018
ή σε κάθε μετ’
αναβολή
ορισθείσα

10

Αμοιβή δικηγόρου
προς
εκπροσώπηση της
ΠΣΕ στο Τριμελές
Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λαμίας [αγωγή με
αρ.ΑΓ39/16-5-
2012 της εταιρείας
με την επωνυμία
«ΤΡΑΠΕΖΑ EFG
EUROBANK
ERGASIAS AE»]
στις 8/3/2018 ή σε
κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα.

02.02.07
3.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

782,44 15.000,00 0,00 13.435,12

11

επιστροφή ποσού
αχρεωστήτως
εισπραχθέντων
από μη χρήση
παραβόλων στον
Ντούνη Δημήτριο
του Σταύρου διότι
ανεγράφη λάθος
αρ.κυκλ.(ΕΗΥ-185
αντί ΕΗΥ-2)

02.02.07
3.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

39,00

12

επιστροφή ποσού
αχρεωστήτως
εισπραχθέντων
από μη χρήση
παραβόλων στη
Σέρρα Αργυρούλα
του Γεωργίου

02.02.07
3.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

120,00

13

επιστροφή ποσού
αχρεωστήτως
εισπραχθέντων
από μη χρήση
παραβόλων στο
Μιχελή Ζαφείρη-
Παρασκευά του
Γεωργίου

02.02.07
3.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

135,00

14

επιστροφή ποσού
αχρεωστήτως
εισπραχθέντων
από μη χρήση
παραβόλων στο
Ντόβολη Σταύρο
του Μιχαήλ

02.02.07
3.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

75,00
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2. Ανακαλεί τη δαπάνη με α/α 72 της υπ’ αριθμ. 8 /3-1-2018 (πρακτικό 1) απόφασής της,
που αφορά στη συντήρηση ανελκυστήρων της Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2018, ποσού 7.000,00€ και
εγκρίνει εκ νέου τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης δαπάνης παροχής υπηρεσιών για
την ετήσια συντήρηση των πέντε (5) ανελκυστήρων του κτιρίου της Π.Ε. Ευβοίας, συνολικού
ποσού 6.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως εξής:
- Για το έτος 2018 ποσό 4.575,00€
- Για το έτος 2019 ποσό 1.525,00€

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα επιβαρύνει το φορέα Ε.Φ.073 και ΚΑΕ 0869
ΚΗΜΔΥΣ 18REQ002596712 2018-01-29.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 316

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων , Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22390/635/30-01-
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

15

επιστροφή ποσού
αχρεωστήτως
εισπραχθέντων
από μη χρήση
ολόκληρου του
ποσού του
παραβόλου στη
Μαρία Λαφαζάνη
του Παναγιώτη

02.02.07
3.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

27,00

16

επιστροφή ποσού
αχρεωστήτως
εισπραχθέντων
από μη χρήση
παραβόλων στη
Δήμου Αθανασία
του Ιωάννη

02.02.07
3.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

135,00 30.000,00 0,00 29.469,00

17

πληρωμή
δαπανών
συλλογής/αποστολ
ής δειγμάτων στα
πλαίσια του
«Προγράμματος
Οικονομικών
αποζημιώσεων
ενισχύσεων που
προκύπτουν από
την επιβολή
κτηνιατρικών
μέτρων εξυγίανσης
του ζωικού
κεφαλαίου έτους
2017» της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Εύβοιας.

02.02.07
3.5244.0
1

1.720,48 3.000,00 259,46 1.020,06

ΣΥΝΟΛΟ 30.506,23 86.139,87 10.255.46 45.378,18
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Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των παρακάτω
πιστοποιήσεων - λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071), Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι “η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά τόκους δανείου
και κακώς μπαίνει στην κατηγορία των αναφερομένων επενδύσεων. Εκ των πραγμάτων όμως
δεν μπορεί να μην πληρωθεί… Είναι, ωστόσο, πολιτικά απαράδεκτο να μην ξέρουμε την
σκοπιμότητα των δανείων και το τι ακριβώς έγινε με αυτά τα χρήματα”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 317

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης προμηθειών και υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 21035/609/26-

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 τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών, που αποτυπώνονται στον πίνακα του

Παραρτήματος Ι στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι 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. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 318

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε.Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22261/632/30-01-

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 έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού 1.650,00 €,

σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας, με υπόλογο την Μαριάννα Λιάσκου, υπάλληλο
της Π.Ε. Εύβοιας, για τη συμμετοχή της στη διεθνή τουριστική έκθεση “TTR 2018”, που θα
πραγματοποιηθεί από 22/02 έως 25/02/2018 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης και θα
βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0719.01 του Ε.Φ073 (Αποζημίωση εισιτηρίων/ χιλιομετρική αποζ. κλπ) για
ποσό 450 €, τον Κ.Α.Ε. 0721.01 του Ε.Φ.073 (Ημερήσια Αποζημίωση) για ποσό 400 € και τον
Κ.Α.Ε. 0722.01 του Ε.Φ.073 (Έξοδα διανυκτέρευσης) για ποσό 800 €.

Ημερομηνία αναχώρησης στις 21/02/2018 και επιστροφής στις 26/02/2018.
Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 31-05-2018.

α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ

1
Τόκοι δανείων εσωτερικού

02.071.6111.01

Τόκοι δανείων εσωτερικού 180.000,00

2 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 02.071.6121.01 Χρεολύσια δανείων
εσωτερικού

500.000,00
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Έδωσε αρνητική ψήφο ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “αφορά έξοδα
ταξιδιού για συμμετοχή σε έκθεση, την οποία σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουν αρνηθεί”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 319

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15484/455/24-01-
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€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Πάνω Μαμουλαίων
«Μεταμόρφωση του Σωτήρος», η οποία θα διεξαχθεί στον Γυμνό στις 10 και 11 Φεβρουαρίου
2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 3.205,00 € και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

Χυμοί, αναψυκτικά, ποτά, νερά 1000€

Σύνολο με ΦΠΑ 1.000,00 €

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το 25% της προτεινόμενης δαπάνης.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 320

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς με τον
Εμπορικό Σύλλογο Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17790/509/24-01-
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 δύο

χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (2.880,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς με τον εμπορικό σύλλογο Καρύστου στις 16-17 και 18
Φεβρουαρίου 2018 στην Κάρυστο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 8.580,00 € και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

Διακοσμήσεις - κατασκευές: 1.860€
Υλικά για στολές - υφάσματα: 400€

Προβολή-βιντεοσκόπηση: 620€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 2.880€

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

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΥΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 18REQ002575421 2018-01-23.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το 50% της προτεινόμενης δαπάνης.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 321

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο
Ωρεών, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17819/510/24-01-
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€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης την Καθαρά
Δευτέρα με τον Σύλλογο Ωρεών, η οποία θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2018 στην παραλία
των Ωρεών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 2.050,00 € και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ
Εκτυπώσεις

200€

Μουσική & ηχητική κάλυψη
300€

Τροφοδοσία
500€

Σύνολο με ΦΠΑ 1.000,00 €

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας,
οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0844.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το 50% της προτεινόμενης δαπάνης.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 322

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση του Καρναβαλιού Κύμης 2018,
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17846/514/24-01-
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 δύο χιλιάδων

τριακοσίων ευρώ (2.300,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση του
Καρναβαλιού Κύμης 2018, το οποίο θα διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή της Κύμης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 7.100,00 € και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ
Ήχος

1.600€

Εκτυπώσεις
300€

Υλικά για κατασκευή αρμάτων
400€

Σύνολο με ΦΠΑ 2.300,00 €

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

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΥΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 18REQ002575712 2018-01-23.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το 50% της προτεινόμενης δαπάνης.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 323

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση του Καρναβαλιού
Αυλωναρίου 2018, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17860/515/24-01-
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
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Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού χιλίων
οκτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση
το Καρναβαλιού Αυλώνος 2018, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου στα Χάνια
Αυλωναρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 5.000,30 € και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

Αποκριάτικες στολές 1.860€

Σύνολο με ΦΠΑ 1.860,00 €

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

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΥΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 18REQ002575797 2018-01-23.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το 50% της προτεινόμενης δαπάνης.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 324

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του
Δημήτρη Μυταρά, που οργανώνει η Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία με το Εργαστήρι Τέχνης
Χαλκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22977/667/30-01-
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 την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων

τετρακοσίων πενήντα ευρώ (2.450,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη διοργάνωση
εκδήλωσης προς τιμήν του Δημήτρη Μυταρά στις 24/02/2018, στο Αμφιθέατρο της Π.Ε.
Εύβοιας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1 Μουσική, ηχητικά 1000,00

2 Σχεδιασμός μακέτας για πρόσκληση και αφίσα 300,00

3 Εκτυπώσεις 350,00

4 Δείπνο 600,00

5 Καφές, βουτήματα, χυμοί, νερά 200
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ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 2.450,00

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

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΥΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 18REQ002600066 2018-01-30.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 325

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με αφορμή τον
εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας με τον εκπολιτιστικό και εξωραϊστικό σύλλογο Λουκισίων
«ΑΝΘΗΔΩΝ» 1979», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23286/672/30-01-
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 τριών

χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης
της Καθαράς Δευτέρας με τον εκπολιτιστικό και εξωραϊστικό σύλλογο Λουκισίων «ΑΝΘΗΔΩΝ»
1979», στην παραλία Λουκισίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 5.700,00 € και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

Έξοδα Εστίασης 3.000€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 3.000€

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

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΥΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 18REQ002601439 2018-01-30.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το 1/3 της προτεινόμενης δαπάνης, με
την αιτιολογία ότι “δεν κρίνει αναγκαία την εστίαση ( φαγητό )”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 326

ΘΕΜΑ 52o: 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. 23033/805/30-01-
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
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό

Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦ

Η Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Ετήσια συνδρομή
στη βιβλιοθήκη
δημοσιονομικής
νομοθεσίας
DOCMAN

02.05.073.0899

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.240,00€ 85.000,00€ 82.869,30€ 2.130,70€

2

Ορισμός
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση
του Γεωργίου
Ευταξία ,

υπαλλήλου της
«Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας
στο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο
Λιβαδειάς, στις
27/02/2018,

02.05.073.0871.
01

Λοιπές
αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

343,48€ 26.665,80€ 11.069,90€ 10.726,42€

3

Ορισμός
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της

Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
στο Τριμελές

Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά, στη
δικάσιμο της

21/03/2018,για την
ΕΦ295/22.06.2016

έφεση της
εταιρείας

Χ.Ι.ΠΑΝΤΑΖΗΣ

02.05.073.0871.
01

Λοιπές
αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

621,24€ 26.665,80€ 10.726,42€ 10.105,18€

4

Ορισμός
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της

Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
στο Διοικητικό
Εφετείο πειραιά,
στη δικάσιμο 9-3-
2018 για την αριθμ.
223/10-03-2016
έφεση της

εταιρείας DHM OIL

02.05.073.0871.
01

Λοιπές
αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

621,24€ 26.665,80€ 10.105,18€ 9.483,94€
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ»

5

Ορισμός
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της

Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
στο Διοικητικό
Εφετείο πειραιά,
στη δικάσιμο 9-3-
2018 για την αριθμ.
221/10-03-2016
έφεση της

εταιρείας DHM OIL
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΠΕ»

02.05.073.0871.
01

Λοιπές
αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

621,24€ 26.665,80€ 9.483,94€ 8.862,27€

6

Ορισμός
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της

Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
στο Διοικητικό
Εφετείο πειραιά,
στη δικάσιμο 9-3-
2018 για την αριθμ.
222/10-03-2016
έφεση της

εταιρείας DHM OIL
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΠΕ»

02.05.073.0871.
01

Λοιπές
αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

621,24€ 26.665,80€ 8.862,27€ 8.241,03€

7

Ορισμός
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της

Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
στο Διοικητικό
Εφετείο πειραιά,
στη δικάσιμο 9-3-
2018 για την αριθμ.
22010-03-2016
έφεση της

εταιρείας DHM OIL
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΠΕ»

02.05.073.0871.
01

Λοιπές
αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

522,04€ 26.665,80€ 8.241,03€ 7.718,99€

ΣΥΝΟΛΟ 4.590,48€ 111.665,8€ 93.939,2€ 9.849,69€
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 327

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19535/710/30-01-

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 της κάτωθι αναφερομένης δαπάνης στον προμηθευτή, ο

οποίος αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος 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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 328

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
έγκρισης
δαπάνης
οικονομικ

ής
επιτροπής

Ε.Φ/ ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟ

1

Προμήθεια ειδών
ένδυσης και
υπόδησης για

τους υπαλλήλους
της πολιτικής
προστασίας

PARNASS SKI
Κ.Χ.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟ
Υ

2/8-01-
8018

ΨΑ9Δ7ΛΗ
– ΛΛ2

Ε.Φ 073
ΚΑΕ 1459

514/8-01-
2018Ω98Λ7ΛΗ-ΒΕΜ 2.900,61€

2
Συνδρομή σε

νομική τράπεζα
πληροφοριών

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 2/8-01-
2018

ΕΦ.073
ΚΑΕ 0899 441/8-01-2018 1.488,00€

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1 Παροχή υπηρεσιών για
ταχυδρομικές υπηρεσίες
(ταχυμεταφοράς) ΠΕΒ,

για το έτος 2018 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ
Α.Ε. “ΕΛΤΑ Courier” 2/3-1-2018

ΑΔΑ:
ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2

Ε.Φ. 073
Κ.Α.Ε.:
0823.01

683/8-1-2018

ΑΔΑ:
ΨΘΨΛ7ΛΗ-Μ04

ΑΔΑΜ:
18REQ002549422

1.778,16€
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ΘΕΜΑ 54o: 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. 22891/440/30-01-
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 κατά το έτος 2017 και οι οποίες
νόμιμα αναλήφθηκαν εντός του έτους, αλλά δεν ενταλματοποιήθηκαν στην Π.Ε. Φωκίδας, ως
κατωτέρω:

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

1
δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών OTE έτους
2018

02.04.073.0824.01

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

162,50

2
δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών ΔΕΗ έτους
2018

02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 2.991,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.153,50

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
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.
πληρωμή δαπάνης για

προμήθεια ειδών
καθαριότητας για τις
ανάγκες του ΚΕ.Δ.Δ.Υ

02.04.073.1231.0
1

Προμήθεια
ειδών

καθαριότητας
237,59 4.000,00 0,00 3.762,41

2.

πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού για τις ανάγκες του
Αγροτικού Κτηνιατρείου
Λιδωρικίου της Π.Ε

ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.1311.0
1

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
και

επισκευής
εγκαταστάσε

ων

121,19 4.820,10 280,99 4.417,92
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3.

πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια ανταλλακτικών
για την επισκευή των

ανελκυστήρων
Διοικητηρίου της Π.Ε

ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.1311.0
1

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
και

επισκευής
εγκαταστάσε

ων

572,88 4.820,10 402,18 3.845,04

4.

προμήθεια μεταλλικών
ραφιών τύπου DEXION

για τις ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.04.073.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες 992,00 5.274,12 0,00 4.282,12

5.

προμήθεια μεταλλικών
ραφιών τύπου DEXION

για τις ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.04.073.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες 992,00 5.274,12 0,00 4.282,12

6.

προμήθεια τριών
κλιματιστικών για τις
ανάγκες της Δ/νσης
μεταφορών και

επικοινωνιών ΠΟΕ

02.04.073.1712.0
2

Προμήθεια
συσκευών
θέρμανσης

και
κλιματισμού

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

7.
προμήθεια μητρικής

κάρτας και μνήμης Η/Υ
για τις ανάγκες ου

ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

02.04.073.1723.0
1

Προμήθεια
ηλεκτρονικώ

ν
υπολογιστών

,
προγραμμάτ

ων και
λοιπών
υλικών

160,00 3.107,40 0,00 2.947,40

8.

προμήθεια φορητού
υπολογιστή για την ειδική

σύμβουλο του
Αντιπεριφερειάρχη της

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.1723.0
1

Προμήθεια
ηλεκτρονικώ

ν
υπολογιστών

,
προγραμμάτ

ων και
λοιπών
υλικών

1.000,00 3.107,40 160,00 1.947,40

9.

πληρωμή δαπάνης για την
εκτός έδρας μετακίνησης

υπαλλήλων που
ασχολούνται με το

πρόγραμμα (μονίμων και
εποχιακών υπαλλήλων)
δακοκτονίας έτους 2018

02.04.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
9.000,00 196.000,00 139.045,30 47.954,70

10.

πληρωμή δαπάνης για την
υπερωριακής

απασχόλησης υπαλλήλων
που ασχολούνται με το
πρόγραμμα (μονίμων

εποχιακών υπαλλήλων )
δακοκτονίας έτους 2018.

02.04.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
6.500,00 196.000,00 148.045,30 41.454,70

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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11.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή σύμβασης
( παγιδοθεσίας)
προγράμματος

δακοκτονίας έτους 2018.

02.04.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
22.000,00 196.000,00 154.545,30 19.454,70

12.

πληρωμή δαπάνης για
δημοσιεύσεις στον τύπο
και σε άλλα μέσα που
απαιτούνται για το

πρόγραμμα δακοκτονίας
έτους 2017

02.04.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
1.000,00 196.000,00 176.545,30 18.454,70

13.

πληρωμή αμοιβών
προσωπικού με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου
έτους 2018 της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής . για το

πρόγραμμα
Δακοκτονίας(ΤΟΜΕΑΡΧΕ

Σ)

02.04.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
10.000,00 196.000,00 177.545,30 8.454,70

14.

πληρωμή εισφορών σε
ασφαλιστικούς

οργανισμούς για αμοιβές
προσωπικού με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου
έτους 2017 της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής για το

πρόγραμμα
Δακοκτονίας(ΤΟΜΕΑΡΧΕ

Σ)

02.04.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
3.000,00 196.000,00 187.545,30 5.454,70

15.

πληρωμή μισθοδοσίας
εργατοτεχνικού και λοιπού
εποχικού προσωπικού
έτους 2016 της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής για το

πρόγραμμα Δακοκτονίας

02.04.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
4.000,00 196.000,00 190.545,30 1.454,70

16.

πληρωμή εισφορών σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς

εργατοτεχνικού και λοιπού
εποχικού προσωπικού
έτους 2017 της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής για το

πρόγραμμα Δακοκτονίας

02.04.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
1.000,00 196.000,00 194.545,30 454,70

17.

πληρωμή δαπάνης για την
εκτός έδρας μετακίνησης

υπαλλήλων που
ασχολούνται με το

πρόγραμμα (μονίμων και
εποχιακών υπαλλήλων)
δακοκτονίας έτους 20167

02.04.073.5241.0
2

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
5.800,00 9.000,00 0,00 3.200,00

18.

πληρωμή δαπάνης για την
υπερωριακής

απασχόλησης υπαλλήλων
που ασχολούνται με το
πρόγραμμα (μονίμων

εποχιακών υπαλλήλων )
δακοκτονίας έτους 2016.

02.04.073.5241.0
2

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
3.200,00 9.000,00 5.800,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
71.075,66 1.617.903,24 1.375.005,57 171.822,01

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 329
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ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22890/439/30-01-
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 τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης των παρακάτω Πιστοποιήσεων

- λογαριασμών - έργων - μελετών - προμηθειών από τον προϋπολογισμό Δ.Ε της Π.Ε. Φωκίδας,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012, ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 330

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ

ΑΝΑ
ΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

1 πληρωμή Μελέτης Περιφερειακού Δρόμου
Τρικόρφου από πιστώσεις ΣΑΜΠ-366

071
ΚΑΕ 9362.01

ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Ε ,Γ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ,
Α.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟ
ΠΟΥΛΟΣ,Γ.
ΦΡΑΓΚΟΣ,
Σ.ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ & Χ.
ΣΑΡΟΓΛΟΥ

150.941,90

2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΑΕΠ-066

071
ΚΑΕ 9417.01

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ.Τ.Ε
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ

7.546,70

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΑΕΠ-566

071
ΚΑΕ 9417.01

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ.Τ.Ε
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ

13.600,62

4 1ος Λογαριασμός έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ –
ΚΟΠΗΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΣΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ» ΑΡ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2012ΕΠ06600002 ΤΗΣ ΚΑΠ
ΣΑΕΠ 066

071
ΚΑΕ 9459.01

3.007,36

5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 11
ΣΩΤΑΙΝΑ –ΜΗΛΙΑ-ΣΤΗΛΙΑ

071
ΚΑΕ 9571.01

40.750,00

6 Προμήθεια «Ψυχρού Ασφαλτικού Υλικού κ.λ.π»
από πιστώσεις διαφόρων φορέων της Π.Ε
Φωκίδας

071
ΚΑΕ 9571.01

ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε 5.344,07

7 Προμήθεια «ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης
κ.λ.π» από πιστώσεις διαφόρων φορέων της Π.Ε
Φωκίδας συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00
€ συμφωνά με την αριθμ 73/2017 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου όπως αναφέρεται στο
αριθμ. 101128/1970/15-05-2017 έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π,Ε Φωκίδας.

071
ΚΑΕ 9571.02

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ
Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε

11.000,00

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 22662/434/30-

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 την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία
με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και τον έλεγχο ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την
παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

( ΜΕ
ΦΠΑ)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ
ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΥ 2017 ΣΑΕΠ
566- ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2016

566000011 ΤΗΣ
Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

(17REQ002482047
2017-12-22)

ΤΡΑΧΑΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
-ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
2 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:226502343
2

ΑΦΜ:998591688
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
3/ 15-1-2018

ΑΠΌΦΑΣΗ:
113
ΑΔΑ:
6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ

Ε.Φ.:
071

ΚΑΕ:94
59

Αρ. Δέσμευσης

1089/17/1/201
8

Α/Α 1079

ΑΔΑ:7ΘΑ77ΛΗ
-ΡΓΟ

12.648,91
ΕΥΡΩ

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΩΛΗΝΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ

Μ.Ε. 100967 Ι.Χ.
ΟΧΗΜΑ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙ
Ο-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΤΗΛ.:
2265022375
ΑΦΜ:129963104
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
4/ 22-1-2018

ΑΠΌΦΑΣΗ:18
1
ΑΔΑ:
Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:13
21

Αρ. Δέσμευσης

1215/26/1/201
8

Α/Α 1208

ΑΔΑ:
7Ζ057ΛΗ-Φ35

43,40
ΕΥΡΩ

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2)
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

Μ.Ε.
93436 Ι.Χ. ΟΧΗΜΑ

ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝ
ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ
Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
4/ 22-1-2018

ΑΠΌΦΑΣΗ:18
1
ΑΔΑ:
Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:13
21

Αρ. Δέσμευσης
1214/26-1-
2018
Α/Α 1207

ΑΔΑ:ΩΛΠΞ7Λ
Η-ΘΞ4

496,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ



62

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 331

ΦΩΚΙΔΑΣ ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΛΑΜΙΑΣ-
ΤΗΛ.:
2265028003

ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΩΛΗΝΩΝ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ

ΚΗΗ 1625 ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙ
Ο-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΟΔΟΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΤΗΛ.:
2265022375
ΑΦΜ:129963104
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
4/ 22-1-2018

ΑΠΌΦΑΣΗ:18
1
ΑΔΑ:
Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:13
21

Αρ. Δέσμευσης
1213/26-1-
2018
Α/Α 1206

ΑΔΑ:
ΩΜ4Κ7ΛΗ-
ΟΣΣ

86,80
ΕΥΡΩ

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ
ΚΗΗ

1627 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΤΗΣ

Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝ
ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ
Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΛΑΜΙΑΣ-
ΤΗΛ.:
2265028003

ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
4/ 22-1-2018

ΑΠΌΦΑΣΗ:18
1
ΑΔΑ:
Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2 Ε.Φ.:

073

ΚΑΕ:13
21

Αρ. Δέσμευσης
1212/26-1-
2018
Α/Α 1205

ΑΔΑ:ΩΨ057Λ
Η-ΡΥΥ

161,20
ΕΥΡΩ

6

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ
ΚΗΗ

1627 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΤΗΣ

Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝ
ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ
Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΛΑΜΙΑΣ-
ΤΗΛ.:
2265028003

ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
4/ 22-1-2018

ΑΠΌΦΑΣΗ:18
1
ΑΔΑ:
Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2 Ε.Φ.:

073

ΚΑΕ:08
61

Αρ. Δέσμευσης
1210/26-1-
2018
Α/Α 1203

ΑΔΑ:
7ΘΠΛ7ΛΗ-ΞΞ7

62,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2018, για
προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και συνδιοργανώσεις, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22315/364/30-01-
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:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Πληρωμή δαπάνης που αφορά
μεταφορά μαθητών σχολικού έτους
2017-2018, για το χρονικό διάστημα
Σεπτέμβριος 2017 έως Δεκέμβριος

2017.

03.073.
0821.02

Μεταφορά
Μαθητών 43.046,65

β) των δαπανών για προμήθειες και παροχή υπηρεσιών, 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
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
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

Η δαπάνη αφορά
την αμοιβή για
επισκευή και
συντήρηση των
ΚΗΥ3776 και
ΚΗΥ3796
επιβατικών
αυτοκινήτων της
ΔΤΕ της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

496,00 20.000,00 0,00 19.504,00

2

Η δαπάνη αφορά
την αμοιβή για
επισκευή και
συντήρηση του
ΚΗΥ3799
επιβατικού τζιπ
αυτοκινήτου της
ΔΤΕ της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

200,00 20.000,00 496,00 19.304,00

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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3

Η δαπάνη αφορά
την αμοιβή για
επισκευή και
συντήρηση του
ΚΗΙ- 4356
επιβατικού τζιπ
αυτοκινήτου της
ΔΤΕ της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

260,00 20.000,00 696,00 19.044,00

4

Η δαπάνη αφορά
την αμοιβή για
επισκευή και
συντήρηση του
ΚΗΥ3799
επιβατικού τζιπ
αυτοκινήτου της
ΔΤΕ της
ΠΕΕυρυτανίας.

03.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

248,00 20.000,00 956,00 18.796,00

5

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
ανταλλακτικών για
το ΚΗΙ4356
επιβατικού τζιπ
αυτοκινήτου της
ΔΤΕ της
ΠΕΕυρυτανίας.

03.073.
1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

632,50 20.000,00 0,00 19.367,50

6

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
ανταλλακτικών και
λοιπού
μηχανολογικού
εξοπλισμού για τις
ανάγκες του
συνεργείου της
ΔΤΕ της ΠΕ
Ευρυτανίας.

03.073.
1729.01

Προμήθεια
κάθε είδους
μηχανικού και

λοιπού
εξοπλισμού

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

7

Η δαπάνη αφορά
την αναγόμωση και
υδραυλική δοκιμή
των
πυροσβεστήρων
(14 τεμάχια) της
Δ/νσης Μεταφορών
& Επικ/νιών της
ΠΕΕυρυτανίας.

03.073.
1642.01

Προμήθεια
χημικών υλικών
και αεραφρού

204,60 2.000,00 0,00 1.795,40

8

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
αναγνωρισμένου
πιστοποιητικού
ψηφιακής
υπογραφής
αυτόματης γραμμής
ελέγχου οχημάτων,
για τις ανάγκες του
ΔΚΤΕΟ της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικ/νιών της
ΠΕΕυρυτανίας.

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

396,80 5.000,00 550,00 4.053,20

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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9

Η δαπάνη αφορά
τις υπηρεσίες
Συμβούλου
Ποιότητας για την
Επιθεώρηση
Επιτήρησης του
ΔΚΤΕΟ Ευρυτανίας
κατά ISO
9001:2015
(Αναθεωρημένο
Σύστημα
Διαχείρισης της
Ποιότητας), για το
έτος 2018.
18REQ002591863

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

4.030,00 40.000,00 19.388,05 16.581,95

10

Η δαπάνη αφορά
την ετήσια
συνδρομή για δύο
(2) τοπικές
εβδομαδιαίες
εφημερίδες
(Ευρυτανικά Νέα &
Ευρυτανικός
Παλμός), για το
έτος 2018.

03.073.
1121.01

Προμήθεια
βιβλίων,

συγγραμμάτων,
περιοδικών,
εφημερίδων &

λοιπών
συναφών
εκδόσεων.

300,00 500,00 0,00 200,00

11

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
χρωμάτων και
συναφών υλικών
για
ελαιοχρωματισμό
αίθουσας του
Κέντρου
Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και
Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ)
Ευρυτανίας.

03.073.
1641.01

Προμήθεια
χρωμάτων και

λοιπών
συναφών
υλικών

75,00 1.000,00 0,00 925,00

12

Η δαπάνη αφορά
τη δημοσίευση
πράξης
χαρακτηρισμού
εκτάσεων του
Δασάρχη
Καρπενησίου, για
λογαριασμό της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της
ΠΕΕυρυτανίας.

03.073.
0841.01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις

γενικά
124,00 3.000,00 1.500,00 1.376,00

13

H δαπάνη αφορά
την προμήθεια των
Τραπεζών για την
πληρωμή των
χρηματικών
ενταλμάτων στους
δικαιούχους για το
έτος 2018.

03.071.
0874.01

Αμοιβές και
προμήθειες
τραπεζών και
πιστωτικών
ιδρυμάτων

200,00 1.700,00 700,00 800,00

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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14

Η δαπάνη αφορά
την αμοιβή και
προμήθεια υπέρ
του Ταμείου
Παρακαταθηκών &
Δανείων για το έτος
2018.

03.071.
0874.01

Αμοιβές και
προμήθειες
τραπεζών και
πιστωτικών
ιδρυμάτων

800,00 1.700,00 900,00 0,00

15

Η δαπάνη αφορά
την καταβολή
επιδόματος θέσης
ευθύνης σε
υπαλλήλους της
Π.Ε. Ευρυτανίας
που υπηρετούν ως
προϊστάμενοι
οργανικών
μονάδων
οποιουδήποτε
επιπέδου, έτους
2018.

03.073.
0215.01

Επίδομα θέσης
ευθύνης 5.000,00 115.000,00 110.000,00 0,00

16

Η δαπάνη αφορά
την καταβολή
επιδόματος
επικίνδυνης και
ανθυγιεινής
εργασίας σε
μόνιμους και με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου
υπαλλήλους της
Π.Ε. Ευρυτανίας
που
απασχολούνται
στους χώρους και
στις ειδικότητες που
δικαιολογούν την
καταβολή του,
έτους 2018.

03.073.
0225.01

Επίδομα
επικίνδυνης και
ανθυγιεινής
εργασίας

4.000,00 32.000,00 27.956,88 43,12

17

Η δαπάνη αφορά
την καταβολή
εισφορών στο
ΙΚΑ(Εργοδοτική
εισφορά υπέρ
ΕΦΚΑ υπαλλήλων
που υπάγονταν
μέχρι την 31-12-
2016 στο
ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό
καθεστώς του ΙΚΑ)
των μόνιμων και με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου
υπαλλήλων της
Π.Ε. Ευρυτανίας,
έτους 2018.

03.073.
0291.01

Εργοδοτική
εισφορά υπέρ

ΕΦΚΑ
υπαλλήλων

που υπάγονταν
μέχρι την 31-
12-2016 στο
ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό
καθεστώς του

ΙΚΑ.

3.000,00 33.000,00 29.897,68 102,32

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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18

Η δαπάνη αφορά
την καταβολή
εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ
ΕΦΚΑ υπαλλήλων
που υπάγονταν
μέχρι την 31-12-
2016 στο
ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό
καθεστώς του
Δημοσίου σε
μόνιμους και με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου
υπαλλήλους της
Π.Ε. Ευρυτανίας,
έτους 2018.

03.073.
0294.01

Εργοδοτική
εισφορά υπέρ

ΕΦΚΑ
υπαλλήλων

που υπάγονταν
μέχρι την 31-
12-2016 στο
ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό
καθεστώς του
Δημοσίου)

8.000,00 68.000,00 60.000,00 0,00

19

Η δαπάνη αφορά
πληρωμή
προμήθειας
πετρελαίου
θέρμανσης για τις
ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το
έτος 2018.

03.073.
1512.01

Προμήθεια
καυσίμων

θέρμανσης και
δαπάνες

κοινοχρήστων

21.220,00 69.000,00 47.744,57 35,43

20

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια ενός
υπολογιστή
(κεντρική μονάδα,
ποντίκι,
πληκτρολόγιο,
οθόνη, DVD,
λογισμικό
Windows-Ms office)
και ενός
πολυμηχανήματος,
για την κάλυψη
αναγκών
εφαρμογής
συστημάτων
σήμανσης και
καταγραφής του
Προγράμματος
ΟΣΔΕ, της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
5243.01

Δαπάνες
προγράμματος

ΟΣΔΕ
1.187,92 1.500,00 0,00 312,08

γ) της δαπάνης συνδιοργάνωσης, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το
οικονομικό έτος 2018 για την Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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Α/Α Αιτιολογία Περιγραφή Κ.Α.Ε
Ποσό

δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου

προϋπολογισμού
και

αναμορφώσεις
έτους 2018

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης

διαθέσιμο για
δέσμευση

1

Πληρωμή
δαπάνης
(διαμονή,
διατροφή,
αναμνηστικά) στα
πλαίσια
συνδιοργάνωσης
της
Π.Ε.Ευρυτανίας
με την
Πανευρυτανική
Ακαδημία
Καλαθοσφαίρισης
(σε συνεργασία με
τη Δ/νση Α/θμιας
Εκπ/σης) του
πρωταθλήματος
καλαθοσφαίρισης
Δημοτικών
Σχολείων
Ευρυτανίας, από
20 Φεβρουαρίου
2018 έως 20
Απριλίου 2018,
στο Καρπενήσι
18REQ00259744
0

Εκθέσεις
Οργάνωση

Συνεδρίων και
Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων

2.500,00 35.000,00 2.000,00 30.500,00

Συγκεκριμένα πρόκειται για μια εκδήλωση ευρείας απήχησης, αφού απευθύνεται σε
πολλούς και κύριος στόχος της είναι: α) να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους
και στην προαγωγή του αθλητισμού μέσω της προσέλκυσης περισσότερων παιδιών στο άθλημα
της καλαθοσφαίρισης, με τη συμμετοχή παιδιών από όλα τα δημοτικά σχολεία του Νομού
Ευρυτανίας και β) να συμβάλει στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, περνώντας μηνύματα
ήθους και ευ αγωνίζεσθαι μέσα από τη συμμετοχή τους στους αγώνες και προσφέροντάς τους
ψυχαγωγία και ευεξία.

δ) απολογιστικά των δαπανών προμήθειας πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) και ελαστικών,
που πραγματοποιήθηκαν λόγω εκτάκτου και κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών που προέκυψαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο νομό Ευρυτανίας

Α/Α Αιτιολογία Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε
Ποσό

δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου

προϋπολογισμο
ύ και

αναμορφώσεις
έτους 2018

Δεσμευθέ
ν ποσό
πριν την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 324,65lt
πετρελαίου κίνησης
σε τέσσερα (4)
οχήματα -
μηχανήματα έργου
της ΠΕ Ευρυτανίας

03.073.
5151.01

Δαπάνες
αντιμετώπισης

φυσικών
καταστροφών

436,00 15.000,00 0,00 14.564,00

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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που κινήθηκαν
εκτάκτως για τον
καθαρισμό του
οδικού δικτύου των
Δήμων Αγράφων και
Καρπενησίου κατά
την 23η Δεκεμβρίου
2017, από το
Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Μάκκας
Λάμπρος.

2

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας δύο
ζευγαριών
ελαστικών τύπου
EL13 R 22.5 GYR
OMNITRACMS, για
δύο (2) φορτηγά
οχήματα της ΔΤΕ
της
ΠΕΕυευρυτανίας,
που χρειάσθηκαν
εκτάκτως κατά την
κίνησή τους, από το
Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Μάκκας
Λάμπρος.
18REQ002599223

03.073.
5151.01

Δαπάνες
αντιμετώπισης

φυσικών
καταστροφών

2.200,00 15.000,00 436,00 12.364,00

3

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 2.000 lt
πετρελαίου κίνησης
σε επτά (7)
μηχανήματα έργου
της ΠΕ Ευρυτανίας
τα οποία κινήθηκαν
εκτάκτως για τον
καθαρισμό του
οδικού δικτύου των
Δήμων Αγράφων και
Καρπενησίου κατά
την 04η Ιανουαρίου
2018, από το
Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία ΤΣΙΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
18REQ002599299

03.073.
5151.01

Δαπάνες
αντιμετώπισης

φυσικών
καταστροφών

2.750,07 15.000,00 2.636,00 9.613,93

4

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 2.000 lt
πετρελαίου κίνησης
σε επτά (7)
μηχανήματα έργου
της ΠΕ Ευρυτανίας
τα οποία κινήθηκαν
εκτάκτως για τον
καθαρισμό του
οδικού δικτύου των

03.073.
5151.01

Δαπάνες
αντιμετώπισης

φυσικών
καταστροφών

2.750,07 15.000,00 5.386,07 6.863,86
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Δήμων Αγράφων και
Καρπενησίου κατά
την 05η Ιανουαρίου
2018, από το
Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία ΤΣΙΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ.
18REQ002599299

5

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 1.400 lt
πετρελαίου κίνησης
σε επτά (7)
μηχανήματα έργου
της ΠΕ Ευρυτανίας
τα οποία κινήθηκαν
εκτάκτως για τον
καθαρισμό του
οδικού δικτύου των
Δήμων Αγράφων και
Καρπενησίου κατά
την 06η Ιανουαρίου
2018, από το
Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία ΤΣΙΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
18REQ002599299

03.073.
5151.01

Δαπάνες
αντιμετώπισης

φυσικών
καταστροφών

1.925,05 15.000,00 8.136,14 4.938,81

6

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 1.360 lt
πετρελαίου κίνησης
σε επτά (7)
μηχανήματα έργου
της ΠΕ Ευρυτανίας
τα οποία κινήθηκαν
εκτάκτως για τον
καθαρισμό του
οδικού δικτύου των
Δήμων Αγράφων και
Καρπενησίου κατά
την 07η Ιανουαρίου
2018, από το
Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία ΤΣΙΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ.
18REQ002599299

03.073.
5151.01

Δαπάνες
αντιμετώπισης

φυσικών
καταστροφών

1.870,05 15.000,00 10.061,19 3.068,76

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 332

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23028/1036/30-01-
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
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
A. τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες, παροχή

υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2018
ετών, 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

1

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς όσων
πραγματοποιούν
επαγγελματική άσκηση
στις Δημόσιες Υπηρεσίες-
ΛΕΝΤΑΣ Θ.-11ος-2017

02.01.073.0355.
02

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
όσων
πραγματοποιούν
επαγγελματική
άσκηση στις
Δημόσιες
Υπηρεσίες

10,11

2

Αποζημίωση
Σπουδαστών που
πραγμ. πρακτική
άσκηση σε ΔΥ-ΛΕΝΤΑΣ
Θ.-11ος-2017

02.01.073.0385.
02

Αποζημίωση
Σπουδαστών
που πραγμ.
πρακτική
άσκηση σε ΔΥ

176,08

3
Δαπάνη πληρωμής για
μαθητικά δρομολόγια
παρελθόντων ετών

02.01.073.0821.
02

Μεταφορά
μαθητών έτους
2017 ΠΟΕ

1.200.000,00

4

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Ειρηνοδικείο
Λαμίας (σχετικά με την
αγωγή του Δημητρίου
Λύκου)
Έγγραφο
275150/2121/30-1-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

307,52

5

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (σχετικά με
αίτηση ακύρωσης της
Α.Ε. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”)

Έγγραφο 19932/165/25-
1-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

720,44

6

Δαπάνη πληρωμής
δικηγόρου (αίτηση
ακύρωσης
Στ.Χατζηδούρος και Κ.
Χατζηδούρος)

02.01.073.0871.
02

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

421,00
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Β. τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πραγματοποιήθηκαν κατά το Οικονομικό Έτος 2017 (ΠΟΕ),
ως κατωτέρω:

7

Δαπάνη πληρωμής
δικηγόρου (αγωγή
“ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.”

Έγγραφο 17804/128/23-
1-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
02

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

166,16

8

Προμήθεια
α)ισοθερμικό κουτί με
καπάκι Ν2 35χ25χ16
(τ.300)
Β)ισοθερμικό κουτί με
καπάκι Ν12 50χ37χ23
(τ.160)

Έγγραφο
1209/16623/22-1-2018
Δ/νσης Αγρ.Οικ. &
Κτηνιατρικής

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 1.200,00

9

Συμπληρωματική
δέσμευση ποσού για
Προμήθεια καθισμάτων
γραφείου (4)

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

02.01.073.1711.
01

Προμήθεια
επίπλων 200,00

10

Συμπληρωματική
δέσμευση ποσού για
Προμήθεια καθίσματος
γραφείου (1)

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

02.01.073.1711.
01

Προμήθεια
επίπλων 50,00

11

Συμπληρωματική
δέσμευση ποσού για
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 100,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

α/α

ΥΠ
Η
ΡΕ

ΣΙ
Α

ΚΑΕ

0719
Λοιπά
έξοδα
μετακί
νησης

ΚΑΕ

0721
Ημερήσια
αποζημίω

ση
μετακινου
μένων στο
εσωτερικό

&
εξωτερικό

ΚΑΕ

0722
Έξοδα
διανυκτέ
ρευσης
στο

εσωτερι
κό &

εξωτερικ
ό

ΚΑΕ

0716
Δαπάνες
μετακίνη
σης

λοιπών
προσώπ
ων στο
εσωτερικ

ό

ΚΑΕ

0717
Δαπάνες

μετακίνησης
λοιπών

προσώπων
από το

εσωτερικό
στο

εξωτερικό
και

αντίστροφα

ΚΑΕ

0515
Αποζημίω
ση μελών
συλλογικ

ών
οργάνων

ΚΑΕ

511

ΚΑΕ

512

ΚΑΕ

5241
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1
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(9ος-
11ος/2017)-608

726,87 270,00

2
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(12ος/2017)-609 301,46 120,00

3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
(12ος/2017)-605

71,22 160,00

4

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(9ος-
10ος/2017)-586

20,52 80,00

5

ΑΙΡΕΤΟΙ (29-11-
2017/ 03-12-
2017)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟ
ΥΛΟΣ
(ΜΟΝΑΧΟ)-587

1.375,62

6
ΑΙΡΕΤΟΙ (20-10-
2017/ 24-10-
2017)
ΧΕΙΜΑΡΑΣ-585

337,82

7

ΑΙΡΕΤΟΙ (24-11-
2017/ 28-11-
2017)
ΧΕΙΜΑΡΑΣ
(ΝΤΟΥΜΠΑΙ)-
584

1.888,88

8

ΑΙΡΕΤΟΙ (08-10-
2017/ 09-10-
2017)
ΧΕΙΜΑΡΑΣ
(ΚΟΛΩΝΙΑ)-583

1.529,88

9
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ (11ος -
12ος/2017)-634 200,00

10

ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
– ΕΜΠΟΡΙΟΥ&
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ(
11ος/2017)-635

354,69 110,00

11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
– ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
(12ος/2017)-639

62,00 160,00

0515 0511 0512 5241

12

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε.ΦΘ.
( ΑΠΟ 1/5/17
ΕΩΣ 31/10/17)-
576

30.149,4
2

13

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΑΠΟ 1/11/17
ΕΩΣ 31/12/17)-
626- 627

2.267,52 2.438,52

14

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ
ΣΜΟΥ
(ΑΠΟ 1/7/17
ΕΩΣ 30/09/17)-
611

2.990,66

15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
– Δ/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ &

1.882,61
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ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
( ΑΠΟ 1/7/17
ΕΩΣ 30/11/17)-
604

16

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
( ΑΠΟ 1/11/17
ΕΩΣ 30/11/17)-
607

528,04

17

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕ
ΙΑΡΧΗ – ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-
ΕΛΕΝΗ –
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
(ΑΠΟ 1/10/17
ΕΩΣ 31/10/17
ΓΙΑ 0511)
(ΑΠΟ 1/10/17
ΕΩΣ 30/11/17
ΓΙΑ 0512)597-
599

239,36 446,81

18

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕ
ΙΑΡΧΗ-
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
(ΑΠΟ 01/10/17
ΕΩΣ 31/10/2017
ΓΙΑ 0511)
(ΑΠΟ 01/10/17
ΕΩΣ 30/11/2017
ΓΙΑ 0512)-598-
600

563,02 1.086,38

19

Δ/ΝΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(ΑΠΟ 1/9/17
ΕΩΣ
31/10/2017)-592

520,66

20

Δ/ΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ (ΑΠΟ
1/9/17 ΕΩΣ
30/11/2017)-589

689,41

21

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ-588
( ΑΠΟ 1/09/17
ΕΩΣ 31/10/17)

935,79

22

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε.ΦΘ.
( ΑΠΟ 1/3/17
ΕΩΣ 31/03/17)
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛ
ΟΥ ΜΑΡΙΑ-577

110,40

23

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε.ΦΘ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
(ΑΠΟ 1/11/2017
ΕΩΣ 1/12/17)

1.589,99

24

Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
– Δ. Ε. -633-
(ΑΠΟ 1/12/2017
ΕΩΣ 1/12/2017)

2.056,80
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25

Δ/ΝΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(ΑΠΟ 1/12/17
ΕΩΣ 1/12/2017)-
631

325,41

26

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΑΠΟ 1/12/2017
ΕΩΣ 1/12/17)-
630

498,56

27

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕ
ΙΑΡΧΗ – ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
(ΑΠΟ 1/12/17
ΕΩΣ 31/12/17)-
628

111,70

28

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕ
ΙΑΡΧΗ-
629ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(ΑΠΟ 01/12/17
ΕΩΣ 1/12/2017)

250,48

29

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕ
ΙΑΡΧΗ-
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ-
625
(ΑΠΟ 28/04/17
ΕΩΣ 0/11/2017)

774,72

30

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΑΠΟ 1/12/2017
ΕΩΣ 1/12/2017)-
620-621

116,89 130,81

31

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ
(ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ)
(ΑΠΟ 1/11/2017
ΕΩΣ
30/11/2017 )-
618-619

77,28 82,22

32

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
-ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ
(ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ)
(ΑΠΟ 1/12/2017
ΕΩΣ 31/12/2017) -
622-623

77,28 82,22

33

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ
-ΣΚΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΑΠΟ 1/11/17 ΕΩΣ
31/12/2017) -616-
617

163,64 174,01

34

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΠΟΛΙΛΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΑΠΟ 1/11/2017
ΕΩΣ
30/11/2017)-
614-615

116,89 130,81

35

Δ/ΝΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(ΑΠΟ 1/11/17
ΕΩΣ 30/11/17)-
613

325,41
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 333

ΘΕΜΑ 59o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23356/1049/30-01-
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 την απευθείας ανάθεσης των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία
με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και τον έλεγχο ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την
παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως ακολούθως:

36

Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε
(ΑΠΟ 1/7/2017
ΕΩΣ 30/9/2017)-
612

17.436,39

37

Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε
(ΑΠΟ 1/10/2017
ΕΩΣ
31/10/2017)-591

3.258,79

38

Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε
(ΑΠΟ 1/08/2017
ΕΩΣ
31/08/2017)-590

3.439,80

39

Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε
(ΑΠΟ 1/12/2017
ΕΩΣ
31/12/2017)-632

8.128,33

40

ΑΜΟΙΒΕΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016

3.893,34

41

ΑΜΟΙΒΕΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016

1.754,68

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1 Προμήθεια χρωμάτων -
τσιμέντων - υλικών

επίστρωσης κ.λ.π”, για
τις ανάγκες του κέντρου
φιλοξενίας προσφύγων
στις Θερμοπύλες της

Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας

ΔΗΜ - ΠΑΡ ΕΠΕ
ΑΦΜ:095003835
ΔΟΥ:Παλαιού
Φαλήρου
Ταχ. Δ/νση:

Τερψιχόρης 20 - ΤΚ
17562

9/3-1-2018

ΑΔΑ:
ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ:
5152

Αρ. Δέσμευσης:
786/9-1-2018

ΑΔΑ:
7ΘΛ47ΛΗ-84Γ

ΑΔΑΜ:
18REQ002547439

5.500,00€

2 Παροχή υπηρεσιών Γιοβάνης Θωμάς Ε.Φ.:073 Αρ. Δέσμευσης: 3.000,00€

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 334

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δαπάνης, δέσμευσης πίστωσης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20517/893/26-01-
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, δέσμευση πίστωσης και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων

προπληρωμής (ΧΕΠ), σε βάρος των Ε.Φ 01.073:
α) ΚΑΕ 0717: ποσού 2.000,00 €, στο όνομα του υπολόγου Σπυρίδωνα Χρηστίδη,

υπαλλήλου της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τη διαχείριση δαπανών
για τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού κ.Ιωάννη Κοντζιά
στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση TTR 2018 στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ από 21-26/02/2018.

β) ΚΑΕ 0719 : ποσού 500,00 €
ΚΑΕ 0721 : ποσού 400,00 €
ΚΑΕ 0722 : ποσού 800,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : 1.700,00€,
στο όνομα του υπολόγου Σπυρίδωνα Χρηστίδη, υπαλλήλου της Δ/νσης Διαφάνειας &

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τη διαχείριση δαπανών για την συμμετοχή του στη Διεθνή
Τουριστική Έκθεση TTR 2018 στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ από 21-26/02/2018.

Ημερομηνία λήξης του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η 30-
06-2018.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “αφορά έξοδα ταξιδιού για
συμμετοχή σε έκθεση, την οποία σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουν αρνηθεί”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 335

ΘΕΜΑ 61ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 9/3-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από
τον Τακτικό Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για δαπάνες προμηθειών, εργασιών,
παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

απόφραξης
αποχετευτικών
αγωγών”, για τις

ανάγκες του κέντρου
φιλοξενίας προσφύγων
στις Θερμοπύλες της

Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας

ΑΦΜ:059506171
ΔΟΥ: Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:

Ναυπάκτου 1 παρ. 9
- Λαμία

9/3-1-2018

ΑΔΑ:
ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2

ΚΑΕ:
5152

846/9-1-2018

ΑΔΑ:
6ΠΑΚ7ΛΗ-ΞΙΠ

ΑΔΑΜ:
17REQ002547972

3 “Προμήθεια ειδών
κιγκαλερίας,

βιομηχανικά είδη και
εργαλεία", για τις

ανάγκες του κέντρου
φιλοξενίας προσφύγων
στις Θερμοπύλες της

Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΖΑΒΛΑΓΚΑΣ

ΑΦΜ:112405925
ΔΟΥ: Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Μ.
Αλεξάνδρου 3 &
Α.Τρίτση - Λαμία

9/3-1-2018

ΑΔΑ:
ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ:
5152

Αρ. Δέσμευσης:
795/9-1-2018

ΑΔΑ:
Ψ4Τ47ΛΗ-ΚΛΣ

ΑΔΑΜ:
17REQ002567131

8.500,00€

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ



78

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22870/1033/30-01-
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. 9/3-01-2018 απόφασή της περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης

και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για
δαπάνες προμηθειών, εργασιών, παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως προς τον α/α 203,
προκειμένου να αλλάξει η αιτιολογία δαπάνης από το εσφαλμένο “Προμήθεια 2 θερμομέτρων
βαθιάς κατάψυξης ποιοτικού ελέγχου” στο ορθό “Δαπάνη για παροχή εργασίας διακρίβωσης 2
θερμομέτρων βαθιάς κατάψυξης ποιοτικού ελέγχου”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 336

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 62o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:
“Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2018 στην Π.Ε. Βοιωτίας“, προϋπολογισμού
60.665,88€ με ΦΠΑ, β) των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών γ) της σχετικής διάθεσης
πίστωσης και δαπάνης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 9297/438/25-01-
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 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Παροχή

υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες
τύπου Mcphail στους ελαιώνες (CPV 77100000-1), στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στη Π.Ε. Βοιωτίας”, προϋπολογισμού
60.655,58€ με ΦΠΑ και όχι 60.665,88€, όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε στον τίτλο του
θέματος,

2. τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,
3. τη διάθεση πίστωσης και τη δαπάνη ποσού 60.655,58€.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί, αλλά σημείωσε ότι είναι απόλυτα
αναγκαία η επιτάχυνση της διαδικασίας, για να μην υπάρξει καθυστέρηση στην έναρξη της
δακοκτονίας, όπως πέρυσι.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 337

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 63o: Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης»,
προϋπολογισμού 2.433.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 416/19664/25-01-
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

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή, αποτελούμενη από επτά (7) μέλη, καθώς επίσης και

τα αναπληρωματικά τους, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8,εδαφ.β) του Ν.4412/2016, που θα
διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία και θα συντάξει πρακτικό για την ανάδειξη Ε.Δ.Ε. που
θα εκτελέσει το έργο: «Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου
της Υλίκης», προϋπολογισμού 2.433.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ
2017, ΣΑΕΠ 5660, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου ΗΛ/ΓΟ ΜΗΧ. (ως πρόεδρος)

Αριθμ.Ταυτ. ΑΒ-497751
2. ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ελευθερίου ΤΟΠ. ΜΗΧ.

Αριθμ.Ταυτ. X-815873
3. ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του Nικολάου ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε.

Αριθμ.Ταυτ. Σ-817457
4. ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε.

Αριθμ.Ταυτ. ΑΕ-494156
5. ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ με Αριθμ.Ταυτ. Χ-308762

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
6. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Αριθμ.Ταυτ. ΑΜ-998061

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
7. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ με Αριθμ.Ταυτ. Χ-311175
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ ΤΟΠ. ΜΗΧ. του Χρήστου, ΤΟΠ.ΜΗΧ/ΚΟ

Αριθμ.Ταυτ. ΑΕ-991894
2. ΑΙΣΩΠΟΥ ΒΑΡΑΒΑΡΑ του Σπυρίδωνος ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε.

Αριθμ.Ταυτ. Π-133346
3. ΣΚΟΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε.

Αριθμ.Ταυτ. ΑΒ-196766
4. ΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Τ.Ε.

Αριθμ.Ταυτ. ΑΙ-495786
5. ΜΠΕΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ με Αριθμ.Ταυτ. ΑΜ-496480

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
6. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ με Αριθμ.Ταυτ. Χ-8137729

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
7. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ με Αριθμ.Ταυτ. Λ-245730 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της ηλεκτρονικής προθεσμίας υποβολής προσφορών
(μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 6 Μαρτίου 2018,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9
Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Από τα επτά (7) μέλη της εν λόγω επιτροπής τέσσερα (4) ορίζονται από υπαλλήλους της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τρία (3) από: Τμήμα ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, την ΠΕΔΜΕΔΕ
και ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας μετά του αναπληρωτή των, όπως ορίζονται παραπάνω.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό αναφορικά με τα πρόσωπα των ως
άνω επιτροπών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 338

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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ΘΕΜΑ 64o: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11/3-1-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής αγαθών & υπηρεσιών,
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης για προμήθειες, εκτέλεση
εργασιών ή παροχή υπηρεσιών και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, των υπηρεσιών
της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το έτος 2018.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6398/403/26-01-
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
1. Εγκρίνει την αντικατάσταση της Αναστασίας Βέσση του Θεοδώρου, κλάδου Τ.Ε.

Διοικητικού - Λογιστικού (ειδ. Διοικητικού - Λογιστικού), υπαλλήλου της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ,
από γραμματέα των Επιτροπών “αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης” & “αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των άρθρων 127 και
221 του Ν. 4412/2016”, όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 11/3-1-2018 (ΑΔΑ: ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για λόγους προσωπικούς, και

2. Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 11/3-1-2018 (ΑΔΑ: ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2) απόφασή της περί
συγκρότησής επιτροπών, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

 Γραμματέας των Επιτροπών “αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης” & “αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των άρθρων 127 και
221 του Ν. 4412/2016” ορίζεται η Ζωή Σύψα του Χρήστου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων
(ειδ. Δ/κου - Λογ/κου), υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΣΕ, με
αναπληρώτριά της την Μαργαρίτα Καββαδία του Πέτρου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων
(ειδ. Διοικητικού), υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. ΠΣΕ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“πρόκειται για σοβαρές επιτροπές και πρέπει κατ΄αρχήν να διατεθεί ο πίνακας των υπαλλήλων
που μπορούν να ορισθούν”.

Πριν αυτοί κριθούν ζήτησε να καθοριστούν κριτήρια επιλογής, όπως τα παρακάτω:

1. Εκκρεμότητες ποινικές ή πειθαρχικές.
2. Παράπονα από συναλλασσόμενους.
3. Μορφωτικό Επίπεδο.
4. Χρόνια υπηρεσίας και βαθμός.
5. Προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης.

Σχετικό πίνακα, συνέχισε, θα πρέπει να συντάξει το γραφείο Προσωπικού και να φέρει με
εισήγηση ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής. Επέστησε, επίσης, την προσοχή, ηθικά και πολιτικά,
καθώς “δεν μπορεί να μετέχουν τα μέλη αυτής της επιτροπής σε λειτουργικά συνδεδεμένες
επιτροπές συμβάσεων ή ακόμη και διαγωνισμού. Σε αυτή τη βάση θα πρέπει να συγκροτούνται οι
επιτροπές”.

Με αυτή την λογική θα τοποθετείται ο ίδιος εφεξής σε οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από
αυτές, τη συγκρότηση ή την μερική τροποποίηση τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 339

ΘΕΜΑ 65o: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και
υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2018.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22811/1032/30-01-
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
Συγκροτεί την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών

για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
όσον αφορά θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προμήθεια και υποστήριξη ηλεκτρονικών
συστημάτων, δίκτυα κ.α., για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 221 περί Οργάνων
Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων του Ν. 4412/20164412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-
2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών”, αποτελούμενη από τα κάτωθι
μέλη:

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες
της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 Γεώργιο Αποστολόπουλο του Αποστόλου, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (ειδ.
Πληροφορικής), Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης
Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Χρηστίδη του Παναγιώτη, κλάδου - ειδ. Τεχνικού
Προσωπικού, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
 Δημήτριο Γαλάνη του Ελευθερίου, κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής (ειδ. Πληροφορικής),
υπάλληλο της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΣΕ, με αναπληρωτή του τον
Αθανάσιο Γαλάνη του Παναγιώτη, κλάδου Π.Ε. Δ/κου - Οικ/κου (ειδ. Διοικητικού), υπάλληλο της
ίδιας Δ/νσης.
 Ευθύμιο Συράκη του Βασιλείου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων (ειδ. Διοικητικού),
υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. Π.Σ.Ε, με αναπληρωτή του την Μαργαρίτα Καββαδία
του Πέτρου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων (ειδ. Διοικητικού), υπάλληλο της Δ/νσης
Οικονομικού & Δ.Ε. ΠΣΕ.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά υπάλληλος. Η διάρκεια της
ανωτέρω επιτροπής είναι ετήσια με λήξη 31-12-2018.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“πρόκειται για σοβαρές επιτροπές και πρέπει κατ΄αρχήν να διατεθεί ο πίνακας των υπαλλήλων
που μπορούν να ορισθούν”.

Πριν αυτοί κριθούν ζήτησε να καθοριστούν κριτήρια επιλογής, όπως τα παρακάτω:

6. Εκκρεμότητες ποινικές ή πειθαρχικές.
7. Παράπονα από συναλλασσόμενους.
8. Μορφωτικό Επίπεδο.
9. Χρόνια υπηρεσίας και βαθμός.
10. Προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης.

Σχετικό πίνακα, συνέχισε, θα πρέπει να συντάξει το γραφείο Προσωπικού και να φέρει με
εισήγηση ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής. Επέστησε, επίσης, την προσοχή, ηθικά και πολιτικά,
καθώς “δεν μπορεί να μετέχουν τα μέλη αυτής της επιτροπής σε λειτουργικά συνδεδεμένες
επιτροπές συμβάσεων ή ακόμη και διαγωνισμού. Σε αυτή τη βάση θα πρέπει να συγκροτούνται οι
επιτροπές”.

Με αυτή την λογική θα τοποθετείται ο ίδιος εφεξής σε οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από
αυτές, τη συγκρότηση ή την μερική τροποποίηση τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 340
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ΘΕΜΑ 66o: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων
Συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) για ένα έτος, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 18135/517/23-
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
Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές - όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων

Συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) για ένα έτος στην Π.Ε.
Εύβοιας, ως εξής:

Α. Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης διενέργειας των διαδικασιών των συνοπτικών
διαγωνισμών των προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της
Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Πολιού Μαριάνθη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενη από την Μπέλλου Ευαγγελία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Γ’.

2. Κουρουμπέτση Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ Δασολ. & Φυσ. Περ/ντος Α’, αναπληρούμενη από
τον Χατζηστεφάνου Ανέστη, κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Β’.

3. Μπισμπικοπούλου Αναστασία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’,
αναπληρούμενη από την Καρλατήρα Αναστασία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Β’.

 Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη
της γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής.
Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στο Άρθρο 221 § 1 & 2 του Ν.

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Β. Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης διενέργειας των διαδικασιών των συνοπτικών
διαγωνισμών των προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από τους παρακάτω
υπαλλήλους:

1. Βουγιουκαλάκι Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Μηχ/γων - Μηχ/κων Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο
από την Ανυφαντή Γεωργία, κλάδου ΤΕ Μηχ/γων - Μηχ/κων Β’.

2. Αϊδίνη Ελένη, κλάδου ΔΕ Τεχ/κών – Σχεδιαστών Α’, αναπληρούμενη από τον Κριτσιμά
Διαμαντή, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων - Μηχ/κων Β’.

3. Γίγα Κωνσταντίνο, κλάδου ΔΕ Τεχ/κων Δομικών Έργων Γ’, αναπληρούμενο από την
Αργυροπούλου Μελάγια, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’.
 Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη

της γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής.
Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στο Άρθρο 221 § 1 & 2 του Ν.

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Γ. Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης διενέργειας των διαδικασιών των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών (άνω και κάτω των ορίων) και των συνοπτικών διαγωνισμών των
προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από τους παρακάτω
υπαλλήλους:

1. Γεδεών Ιωάννα – Μαρία, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από τον
Σπαρτινό Στέφανο, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Α’.

2. Χάραρη Βασιλική, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Γ’, αναπληρούμενη από τον Τζελά Κωνσταντίνο,
κλάδου ΤΕ Τεχ/γων Φυτικής Παραγωγής Α’.
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3. Ισαακίδου Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Β’, αναπληρούμενη από την Τσιούτσιουλα
Πασχαλιά, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Α’.

 Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής.
Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στο Άρθρο 221 § 1 & 2 του Ν.

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Δ. Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης διενέργειας όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών
της Μεταφοράς Μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από τους παρακάτω
υπαλλήλους:

1. Πέππα Νικόλαο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο από την Καμαγιάννη Στεφανία, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Β’.

2. Μπουτσιούκης Δημήτριος, κλάδου ΠΕ Μηχ. Μεταλλειολόγων & Μεταλλουργών Α’,
αναπληρούμενο από την Γκίζα Βιολέτα, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Β’.

3. Σέγγο Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Α’, αναπληρούμενο από τον
Αρδίτζογλου Λάζαρο ΠΕ Μηχ/γων – Μηχ/κων Α’.

 Για τη γραμματειακή υποστήριξη της ανωτέρω Επιτροπής θα έχει την ευθύνη η
Σαραφίδου Ελπίδα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Β’, αναπληρούμενη από την
Σαββοπούλου Σταματούλα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’.
Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στο Άρθρο 221 § 1 & 2 του Ν.

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Ε. Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης διενέργειας των διαδικασιών των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών (άνω και κάτω των ορίων) προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας (πλην της Μεταφοράς Μαθητών και των
διαγωνιστικών διαδικασιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής),
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Παπουτσή Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Μηχ/κων Η/Υ Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από
τον Σιδηρόπουλο Γεώργιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Γ’.

2. Σοφιάνωφ Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Μηχ/κων – Μηχ/γων Μηχ/κων Β’, αναπληρούμενο από
τον Μπέλλο Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Τεχνικών Α’.

3. Βασιλείου Ελένη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Α’, αναπληρούμενη από τον
Πατερίτσα Βασίλειο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Β’.

 Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη
της γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής.

Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται περίπτωση στο Άρθρο 221 § 1 & 2
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

ΣΤ. Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών όλων των
διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από τους παρακάτω
υπαλλήλους:

1. Σταυρίδη Συμεών, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο από τη Γούναρη Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’.

2. Κοτσιμπού Μαρία, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Πολεοδομίας Α’, αναπληρούμενη από την Πόγκα Ερασμία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού Β’.

3. Παναγουλάκη Σταυρούλα, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Β’, αναπληρούμενη από
την Αργυροπούλου Μελάγια, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’.

 Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη
της γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής.

Οι αρμοδιότητες τηςανωτέρω επιτροπής ορίζονται στα Άρθρα 127 και 221 § 11
περίπτωση α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).
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Οι παραπάνω Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ Επιτροπές υποχρεούνται στη σύνταξη Πρακτικών των
πεπραγμένων τους, υπογεγραμμένα σε πέντε (5) αντίτυπα, και στην έγκαιρη υποβολή
αυτών στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας, συνοδευόμενα από διαβιβαστικό
έγγραφο της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής .

Κατά τα λοιπά παύουν να ισχύουν όσα αναφέρονται στις προηγούμενες:
α) αριθμ. 622/10-04-2017 (Πρακτικό 13ο, θέμα: 39ο, ΑΔΑ: Ω7Ξ67ΛΗ-ΧΟΙ) και β) αριθμ.

1133/19-06-2017 (Πρακτικό 22ο, θέμα:41ο, ΑΔΑ:ΩΧΑ87ΛΗ-8ΗΖ) αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“πρόκειται για σοβαρές επιτροπές και πρέπει κατ΄αρχήν να διατεθεί ο πίνακας των υπαλλήλων
που μπορούν να ορισθούν”.

Πριν αυτοί κριθούν ζήτησε να καθοριστούν κριτήρια επιλογής, όπως τα παρακάτω:

11. Εκκρεμότητες ποινικές ή πειθαρχικές.
12. Παράπονα από συναλλασσόμενους.
13. Μορφωτικό Επίπεδο.
14. Χρόνια υπηρεσίας και βαθμός.
15. Προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης.

Σχετικό πίνακα, συνέχισε, θα πρέπει να συντάξει το γραφείο Προσωπικού και να φέρει με
εισήγηση ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής. Επέστησε, επίσης, την προσοχή, ηθικά και πολιτικά,
καθώς “δεν μπορεί να μετέχουν τα μέλη αυτής της επιτροπής σε λειτουργικά συνδεδεμένες
επιτροπές συμβάσεων ή ακόμη και διαγωνισμού. Σε αυτή τη βάση θα πρέπει να συγκροτούνται οι
επιτροπές”.

Με αυτή την λογική θα τοποθετείται ο ίδιος εφεξής σε οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από
αυτές, τη συγκρότηση ή την μερική τροποποίηση τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 341

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 67o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή του
στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB 2018 στο Βερολίνο.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Φ.ΣΤ/20188/55/25-01-2018 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 του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ηλία Μπουρμά,

προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση
ΙΤΒ 2018 στο Βερολίνο (Γερμανία) από 7 έως 11 Μαρτίου 2018.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “δεν έχει γίνει
μέχρι σήμερα οποιοσδήποτε απολογισμός για την δραστηριότητα αυτού του είδους, δεν έχει
αποτιμηθεί το αποτέλεσμα των όποιων προσπαθειών έγιναν και δεν υπάρχει αποτύπωση
κάποιου συγκεκριμένου προσανατολισμού ή στόχων”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 342

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ



85

ΘΕΜΑ 68o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή του
στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση TTR 2018 στο Βουκουρέστι.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Φ.ΣΤ/20186/54/25-01-2018 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 του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Κοντζιά,

προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στερεάς Ελλάδας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση
TTR 2018 στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) από 22 έως 25 Φεβρουαρίου 2018.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “δεν έχει γίνει
μέχρι σήμερα οποιοσδήποτε απολογισμός για την δραστηριότητα αυτού του είδους, δεν έχει
αποτιμηθεί το αποτέλεσμα των όποιων προσπαθειών έγιναν και δεν υπάρχει αποτύπωση
κάποιου συγκεκριμένου προσανατολισμού ή στόχων”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 343

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 Ι

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση Δέσμευσης Ποσό

1 Συνδιοργάνωση της Π.Ε.
Εύβοιας 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.

ΔΗΜ. ΤΣΙΤΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
(D.N SAFETYatWORK).
ΑΦΜ: 999492395 -
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Τ. Δ/νση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ & Κ.
ΣΑΒΒΑ, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ.

5322/177/16-01-2018 178/22-012018.
Πρακτικό 4ο, Θέμα 40ο,
α/α: 1.
(ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2).

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0844

Αρ. Δέσμευσης:
20441/570.
ΑΔΑ: Ω50Ο7ΛΗ-ΜΩΥ

550,00 €

2 Συνδιοργάνωση της Π.Ε.
Εύβοιας 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.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΡΑΓΓΙΑΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΥΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
Λ.Χαϊνά 97 – ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ:998328524 –
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

5322/177/16-01-2018 178/22-01-2018..
Πρακτικό 4ο, Θέμα 40ο,
α/α: 2.
(ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2).

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0844

Αρ. Δέσμευσης:
20441/570.
ΑΔΑ: Ω50Ο7ΛΗ-ΜΩΥ

450,00 €

3. Συνδιοργάνωση της Π.Ε.
Εύβοιας με τον εμπορικό
Σύλλογο Αλιβερίου, του
Καρναβαλιού 2018 το
οποίο θα διεξαχθεί στις 11
Φεβρουαρίου στο Αλιβέρι.

ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΧΟΣ – ΦΩΣ – ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΑ
Ταμυναίων 8 -ΑΛΙΒΕΡΙ
ΕΥΒΟΙΑΣ – 34500
ΑΦΜ:066711562 -
ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ

11224/359/16-01-
2018

180/22-01-2018..
Πρακτικό 4ο, Θέμα 42ο,
(ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2).

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0844

Αρ. Δέσμευσης:
20439/568.
ΑΔΑ: Ω58Σ7ΛΗ-ΒΣΘ
ΑΔΑΜ:18REQ002588327

1.500,00 €

4. Συνδιοργάνωση της Π.Ε.
Εύβοιας με τον Σύλλογο
Γονέων & Κηδεμόνων
Γυμνασίου Λουτρών
Αιδηψού , του
Καρναβαλιού 2018 το
οποίο θα διεξαχθεί στις 18
Φεβρουαρίου 2018.

ΜΠΕΛΜΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΦΜ:049458947 -
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

10369/344/16-01-
2018

179/22-01-2018..
Πρακτικό 4ο, Θέμα 41ο,
(ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2).

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0844

Αρ. Δέσμευσης:
20440/569.
ΑΔΑ: 6ΤΨΣ7ΛΗ-ΓΓΒ
ΑΔΑΜ:18REQ002588213

1.500,00 €

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
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